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TramTrain díjtermékek magyarázó leírásai 
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TT C zónabérlet (Hódmezővásárhely) 
TT pass zone C (Hódmezővásárhely) 

A 30 napos TT C zónabérlet érvénytartamán belül korlátlan számú utazást biztosít a TT járatain és a MÁV-START 135 
sz. vonalán közlekedő vonatokon és a VOLÁNBUSZ helyközi párhuzamos járatain Hódmezővásárhelyen belül, és a 
VOLÁNBUSZ helyközi csatlakozó járatain Hódmezővásárhely szakaszhatárán belül. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 30-days pass for TT zone C is valid for unlimited number of journeys within its validity period on the TT and on 
trains and on VOLÁNBUSZ's interurban parallel lines in Hódmezővásárhely and on VOLANBUSZ's interurban 
connecting lines between section boundaries of Hódmezővásárhely.  
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

TT A-B zónabérlet (Szeged-Algyő) 
TT pass zones A-B (Szeged-Algyő) 

A 30 napos TT A-B zónabérlet érvénytartamán belül korlátlan számú utazást biztosít a TT járatain és a VOLÁNBUSZ 
helyközi párhuzamos járatain Szegeden és Algyőn belül és a közötti szakaszon. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 30-days pass for TT zones A-B is valid  for unlimited number of journeys within its validity period on the TT and 
on VOLÁNBUSZ's interurban parallel lines in and between Szeged and Algyő.  
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

TT B-C zónabérlet (Algyő-Hódmezővásárhely) 
TT pass zones B-C (Algyő-Hódmezővásárhely) 

A 30 napos TT B-C zónabérlet érvénytartamán belül korlátlan számú utazást biztosít a TT járatain, és a VOLÁNBUSZ 
helyközi párhuzamos járatain Algyőn és Hódmezővásárhelyen belül és a közötti szakaszon, és a VOLÁNBUSZ 
helyközi csatlakozó járatain Hódmezővásárhely szakaszhatárán belül. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 30-days pass for TT zones B-C is valid for unlimited number of journeys within its validity period on the TT and 
on VOLÁNBUSZ's interurban parallel lines in and between Algyő and Hódmezővásárhely, and on VOLÁNBUSZ's 
interurban connecting lines between section boundaries of Hódmezővásárhely. 
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 



TT A-B-C zónabérlet (Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely) 
TT pass zones A-B-C (Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely) 

A 30 napos TT A-B-C zónabérlet érvénytartamán belül korlátlan számú utazást biztosít a TT járatain, a MÁV-START 
135 sz. vonalán közlekedő vonatokon, és a VOLÁNBUSZ helyközi párhuzamos járatain Szegeden, Algyőn és 
Hódmezővásárhelyen belül és a közötti szakaszokon, és a VOLÁNBUSZ helyközi csatlakozó járatain 
Hódmezővásárhely szakaszhatárán belül. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 30-days pass for TT zones A-B-C is valid for unlimited number of journeys within its validity period on the TT 
and on trains and on VOLÁNBUSZ's interurban parallel lines in and between Szeged, Algyő and Hódmezővásárhely, 
and on VOLÁNBUSZ's interurban connecting lines between section boundaries of Hódmezővásárhely. 
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

TT A-B + Szeged helyi kombinált zónabérlet (Szeged helyi, 
Szeged-Algyő) 
TT combined pass zones A-B and Szeged urban transport 
(Szeged urban, Szeged-Algyő) 

A 30 napos TT kombinált A-B zónabérlet érvénytartamán belül korlátlan számú utazást biztosít a TT járatain, és a 
VOLÁNBUSZ helyközi párhuzamos járatain Szegeden és Algyőn belül és a közötti szakaszon, továbbá  Szeged helyi 
közlekedésében. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 30-days combined pass for TT zones A-B and Szeged urban transport is valid  for unlimited number of journeys 
within its validity period  on the vehicles of Szeged urban transport; on the TT and on VOLÁNBUSZ's interurban 
parallel lines in and between Szeged and Algyő.  
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

TT A-B-C + Szeged helyi kombinált zónabérlet (Szeged helyi, 
Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely)  
TT combined pass zones A-B-C and Szeged urban transport 
(Szeged urban, Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely) 

A 30 napos TT kombinált A-B-C zónabérlet érvénytartamán belül korlátlan számú utazást biztosít a TT járatain, a 
MÁV-START 135 sz. vonalán közlekedő vonatokon, és a VOLÁNBUSZ helyközi párhuzamos járatain Szegeden, Algyőn 
és Hódmezővásárhelyen belül és a közötti szakaszokon, és a VOLÁNBUSZ helyközi csatlakozó járatain 
Hódmezővásárhely szakaszhatárán belül, továbbá Szeged helyi közlekedésében. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
30-days combined pass for TT zones A-B-C and Szeged urban transport is valid for unlimited number of journeys 
within its validity period on the vehicles of Szeged urban transport; on the TT and on trains and on VOLÁNBUSZ's 
interurban parallel lines in and between Szeged, Algyő and Hódmezővásárhely, and on VOLÁNBUSZ's interurban 
connecting lines between section boundaries of Hódmezővásárhely.  
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 



TT 24 órás A-B-C + Szeged helyi kombinált zónajegy (Szeged 
helyi, Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely) 
24 hours combined ticket TT zones A-B-C and Szeged urban 
transport (Szeged urban, Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely) 

A TT 24 órás A-B-C kombinált zónajegy érvénytartamán belül korlátlan számú utazást biztosít a TT járatain, és a 
MÁV-START 135 sz. vonalán közlekedő vonatokon Szegeden, Algyőn és Hódmezővásárhelyen belül és a közötti 
szakaszokon, és a VOLÁNBUSZ helyközi csatlakozó járatain Hódmezővásárhely szakaszhatárán belül, továbbá 
Szeged helyi közlekedésében. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 24 hours combined ticket for TT zones A-B-C and Szeged urban transport is valid for unlimited number of 
journeys within its validity period on the vehicles of Szeged urban transport; on the TT and on trains in and 
between Szeged, Algyő and Hódmezővásárhely, and on VOLÁNBUSZ's interurban connecting lines between section 
boundaries of Hódmezővásárhely.  
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

TT 72 órás A-B-C + Szeged helyi kombinált zónajegy (Szeged 
helyi, Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely) 
72 hours combined ticket TT zones A-B-C and Szeged urban 
transport (Szeged urban, Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely) 

A TT 72 órás A-B-C kombinált zónajegy érvénytartamán belül korlátlan számú utazást biztosít a TT járatain, és a 
MÁV-START 135 sz. vonalán közlekedő vonatokon Szegeden, Algyőn és Hódmezővásárhelyen belül és a közötti 
szakaszokon, és a VOLÁNBUSZ helyközi csatlakozó járatain Hódmezővásárhely szakaszhatárán belül, továbbá 
Szeged helyi közlekedésében. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 72 hours combined ticket for TT zones A-B-C and Szeged urban transport is valid for unlimited number of 
journeys within its validity period on the vehicles of Szeged urban transport; on the TT and on trains in and 
between Szeged, Algyő and Hódmezővásárhely, and on VOLÁNBUSZ's interurban connecting lines between section 
boundaries of Hódmezővásárhely.  
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

TT C zónajegy (Hódmezővásárhely) 
TT ticket zone C (Hódmezővásárhely) 

Az egy órás TT C zónajegy érvénytartamán belül egyszeri utazást biztosít a TT járatain és a MÁV-START 135 sz. 
vonalán közlekedő vonatokon Hódmezővásárhelyen belül, és a VOLÁNBUSZ helyközi csatlakozó járatain 
Hódmezővásárhely szakaszhatárán belül. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 1 hour ticket for TT zone C is valid for 1 single journey within its validity period on the TT and on trains in 
Hódmezővásárhely, and on VOLÁNBUSZ's interurban connecting lines between section boundaries of 
Hódmezővásárhely. 



Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

TT A-B zónajegy (Szeged-Algyő) 
TT ticket zones A-B (Szeged-Algyő) 

Az egy órás TT A-B zónajegy érvénytartamán belül egyszeri utazást biztosít a TT járatain Szegeden és Algyőn belül és 
a közötti szakaszon. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 1 hour ticket for TT zones A-B is valid for 1 single journey within its validity period on the TT in and between 
Szeged and Algyő. 
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

TT B-C zónajegy (Algyő-Hódmezővásárhely) 
TT ticket zones B-C (Algyő-Hódmezővásárhely) 

Az egy órás TT B-C zónajegy érvénytartamán belül egyszeri utazást biztosít a TT járatain Algyőn és 
Hódmezővásárhelyen belül és a közötti szakaszon, illetve érvénytartamon belül vagy azon túl további 60 percen 
belüli egyszeri utazást biztosít a VOLÁNBUSZ helyközi csatlakozó járatain Hódmezővásárhely szakaszhatárán belül . 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 1 hour ticket for TT zones B-C is valid for 1 single journey within its validity period on the TT in and between 
Algyő and Hódmezővásárhely, in addition it is valid for 1 single journey within it's  validity period or outside of that 
within further 60 minutes on VOLÁNBUSZ's interurban connecting lines between section boundaries of 
Hódmezővásárhely. 
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

TT A-B-C zónajegy (Szeged - Algyő-Hódmezővásárhely) 
TT ticket zones A-B-C (Szeged - Algyő-Hódmezővásárhely) 

Az egy órás TT A-B-C zónajegy érvénytartamán belül egyszeri utazást biztosít a TT járatain, és a MÁV-START 135 sz. 
vonalán közlekedő vonatokon Szegeden, Algyőn és Hódmezővásárhelyen belül és a közötti szakaszokon, illetve 
érvénytartamon belül vagy azon túl további 60 percen belüli egyszeri utazást biztosít a VOLÁNBUSZ helyközi 
csatlakozó járatain Hódmezővásárhely szakaszhatárán belül. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 1 hour ticket for TT zones A-B-C is valid for 1 single journey within its validity period on the TT and on trains in 
and between Szeged, Algyő and Hódmezővásárhely, in addition it is valid for 1 single journey within it's  validity 
period or outside of that within further 60 minutes on VOLÁNBUSZ's interurban connecting lines between section 
boundaries of Hódmezővásárhely. 
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 



TT A-B-C kerékpár zónajegy (Szeged-Algyő-
Hódmezővásárhely) 
Bicycle ticket TT zones A-B-C (Szeged-Algyő-
Hódmezővásárhely) 

Az egy órás kerékpár TT A-B-C zónajegy érvénytartamán belül egyszeri utazást biztosít  a TT járatain, és a MÁV-
START 135 sz. vonalán közlekedő vonatokon Szegeden, Algyőn és Hódmezőváráshelyen belül és a közötti 
szakaszokon. A kerékpárszállítás 16" méret és az alatt, illetve kézipoggyász méretet meg nem haladó, becsomagolt 
kerékpárok esetében, ideértve a rollert is díjmentes. (Díjmentességtől függetlenül, becsomagolás csak a jármű 
utasterébe bevitel esetén kell, a multifunkcionális térben szállításhoz nem szükséges.) 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 1 hour bicycle ticket for TT zones A-B-C  is valid for carrying 1 bicycle on a single journey  within its validity 
period on the TT and on trains in and between Szeged, Algyő and Hódmezővásárhely. Carrying a bicycle at 16" size 
or under, or wrapped bicycles, including rollers not bigger than the size of the carry-on baggage is free of charge. 
(Regardless of fee exemption, wrapping is only needed in passenger area, but not needed in the vehicle's 
multifunctional space). 
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

TT A-B-C kutya zónajegy (Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely) 
Dog fare TT zones A-B-C (Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely) 

Az egy órás kutya TT A-B-C zónajegy érvénytartamán belül egyszeri utazást biztosít a TT járatain, és a MÁV-START 
135 sz. vonalán közlekedő vonatokon Szegeden, Algyőn és Hódmezőváráshelyen belül és a közötti szakaszokon. A 
kézipoggyász méretét meg nem haladó zárt szállítóeszközben az élőállat (ideértve a kutyát is oltási igazolvánnyal) 
szállítása díjmentes. 
Zónarendszer: TramTrain 
Zónák: A zóna: Szeged, B zóna: Algyő, C zóna: Hódmezővásárhely 
The 1 hour dog fare for TT zones A-B-C is valid for carrying 1 dog on a single journey  within its validity period on the 
TT and on trains in and between Szeged, Algyő and Hódmezővásárhely. Transporting live animals (including dogs 
with vaccination card), carried in a closed means of transport not bigger than the size of the carry-on baggage, is 
free of charge. 
Zone system: TramTrain 
Zones: Zone A: Szeged; Zone B: Algyő; Zone C: Hódmezővásárhely 

 


