
Július elsejétıl drágábban buszozunk 

Az általános forgalmi adó 5 százalékos emelkedése miatt Vásárhelyen, Makón, 
Szentesen és Szegeden is nınek a helyi közlekedés tarifái. Elıbbi két városban 
már döntöttek, Szentesen és Szegeden pénteken határoznak a díjemelésekrıl a 
városatyák. 

Az általános forgalmi adó 20-ról 25 százalékra történı 
emelése miatt július 1-jétıl drágábban lehet buszozni 
Vásárhelyen a helyi járatokon. A szolgáltató Tisza Volán 
Zrt. a vonaljegy és a dolgozói havibérlet esetén 5 
százalékos emelést terjesztett a napokban a képviselık 
elé. A tanuló- és nyugdíjasbérlet árát viszont 16 
százalékkal emelte volna meg. A vásárhelyi közgyőlés a 
jegyáremelésre tett volános javaslatot elfogadta, ami 
szerint július 1-jétıl elıvételben 140 forintot, az 
autóbuszon pedig 185 forintot kell fizetni a helyi 
járatokon a jegyért. A tanuló- és nyugdíjasbérlet árára 
tett 16 százalékos volános javaslatot viszont 
elutasította a közgyőlés, így az csak 4 százalékkal drágul. Mint ahogy a dolgozói 
havibérlet ára is csak 4 százalékkal emelkedik. Így július 1-jétıl Vásárhelyen a 
dolgozói havibérletért 3890 forint helyett 4050 forintot, a tanuló- és 
nyugdíjasbérletért pedig 925 helyett 965 forintot kell fizetni. 
 
Makón tegnap döntöttek a képviselık a helyi autóbusz közlekedés tarifaemelésérıl. A 
vásárhelyivel ellentétben Makón elfogadták a szolgáltató Tisza Volán Zrt. javaslatát, 
így a Maros-parti városban 5 százalékkal drágul a menetjegy, amelyért 160 forintot 
kell fizetni július 1-jétıl, ugyanennyivel, 5 százalékkal emelték meg a dolgozói 
havibérlet árát, amiért 3495 forint helyett 3670 forintot kell fizetni. A 
legjelentısebb, 13 százalékos árváltozás a tanuló- és a nyugdíjasbérletnél van, 
amiért 1115 forint helyett 1255 forintot kell fizetni július 1-jétıl. 
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Szentesen holnap dönt a képviselı-testület a helyi autóbusz közlekedés díjainak 
emelésérıl. A Kurca-parti városban a Tisza Volán Zrt. a buszokon váltott jegy árát 10 
forinttal, az elıvételben vásárolt jegy árát pedig 5 forinttal emelné. A dolgozói 
havibérlet ára 5 százalékkal, a tanuló- és nyugdíjasbérlet ára 4 százalékkal nıne. Ez 
utóbbiak esetében kedvezıbb díjakat javasol a szentesi önkormányzat a pénteki 
ülésén. 
 
Szegeden 9 százalékkal emelik a tanuló- és nyugdíjasbérlet árát 
 
Szegeden holnap dönt a közgyőlés az áremelésekrıl. A megyeszékhelyen 4-9 
százalékkal kell majd többet fizetni a vonaljegyekért és a havibérletekért. A tervek 
szerint legjelentısebb mértékben a tanuló- és nyugdíjasbérlet árát emelik, amelyért 
2290 helyett 2500 forintot kell majd fizetni. A szegedi közgyőlés szavaz a 
távhıszolgáltatás és a parkolási díjának emelésérıl is. Az elıbbinél 3,31 százalék, az 
utóbbinál 4 százalék a drágulás mértéke. Makón nem tárgyaltak még a távfőtési díj 
változásáról a képviselık, a parkolás pedig ingyenes a Maros-parti városban. A 
szentesi és a vásárhelyi városatyák sem tárgyaltak még a távfőtési és parkolási 
díjemelésrıl.  

A helyi járaton váltott menetjegyért 185 forintot kell fizetni a vásárhelyieknek július 1-jétıl. 
Fotó: Tésik Attila
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