
Forgalmi 

szolgálat
Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Autóbusz-állomás, 

Kecskemét

 (helyközi pályaudvar)

6000 Kecskemét, 

Noszlopy G. park 1.
+36-76-321-777 00.00-24.00   

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 5.30-19.00,

szabadnap: 6.00-14.00,

munkaszüneti nap: 12.30-18.30;

a hónap többi napjain:

munkanap: 6.00-18.00,

szabadnap: 6.00-14.00,

munkaszüneti nap: 12.30-18.30

00.00-24.00   
5.00-23.00 5.00-22.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, különjárati 

ügyintézés, díjvisszatérítés, utazási igazolványok kiállítása, 

érvényesítése, elektronikus biztonságtechnikai rendszer 

alkalmazása

Autóbusz-állomás, 

Kecskemét

(Noszlopy G. parki helyi 

pályaudvar)

6000 Kecskemét, 

Noszlopy G. park 1.
+36-76-321-793 04.00-20.00   

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 6.00-12.00 és 13.00-18.00,

szabadnap: 7.00-12.00

munkaszüneti nap: 7.00-12.00;

a hónap többi napjain:

munkanap: 7.00-12.00

04.00-20.00   5.00-23.00 5.00-22.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, 

panaszkezelés, díjvisszatérítés, utazási igazolványok 

kiállítása, érvényesítése, elektronikus biztonságtechnikai 

rendszer alkalmazása

Helyi alközpont,   

Kecskemét, Széchenyi tér

6000 Kecskemét, 

Széchenyi tér
+36-76-401-585 -

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 5.30-19.00,

szabadnap: 6.00-14.00,

munkaszüneti nap: 6.00-14.00;

a hónap többi napjain:

munkanap: 6.00-12.00 és 12.45-18.00

szabadnap: 6.00-14.00

munkaszüneti nap: 6.00-14.00

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 5.30-19.00,

szabadnap: 6.00-14.00,

munkaszüneti nap: 6.00-

14.00;

a hónap többi napjain:

munkanap: 6.00-12.00 és 

12.45-18.00

szabadnap: 6.00-14.00

munkaszüneti nap: 6.00-

14.00

- -
menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, 

panaszkezelés, utazási igazolványok kiállítása, érvényesítése

Közönségkapcsolati Iroda, 

Kecskemét

6000 Kecskemét, 

Kéttemplom köz 5.
+36-76-508-734 - munkanap: 9.30-17.00 munkanap: 9.30-17.00 - -

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, különjárati 

ügyintézés, díjvisszatérítés, ülőhelyfoglalás, utazási 

igazolványok kiállítása, érvényesítése, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása, 

központi bérletértékesítés, menetrendi kiadványok 

értékesítése, nemzetközi autóbusz menetjegyek árusítása

Autóbusz-állomás, Kalocsa
6300 Kalocsa,

Malatin tér 4.
+36-78-462-212

munkanap:

4.00-18.00,   

szabad- és 

munkaszüneti nap:            

8.00-18.00

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 6.00-17.00,

szabadnap: 9.00-12.00;

a hónap többi napjain:

munkanap: 7.00-12.00 és 12.45-17.00

szabadnap: 9.00-12.00

(információs szolgálat látja el a 

feladatot)

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 6.00-17.00,

szabadnap: 9.00-12.00;

a hónap többi napjain:

munkanap: 7.00-12.00 és 

12.45-17.00

szabadnap: 9.00-12.00

5.00-22.30 5.00-22.00

menetrendi információ, helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, különjárati ügyintézés, talált tárgy kezelés, 

utazási igazolványok kiállítása, érvényesítése, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása, 

elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása

Autóbusz-állomás, 

Kiskunhalas

6400 Kiskunhalas, 

Május 1. tér 9.
+36-77-422-759

munkanap:

4.00-18.00,   

szabad- és 

munkaszüneti nap:            

8.00-18.00

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 6.00-17.00;

a hónap többi napjain:

munkanap: 7.00-12.00 és 12.45-17.00

(információs szolgálat látja el a 

feladatot)

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 6.00-17.00;

a hónap többi napjain:

munkanap: 7.00-12.00 és 

12.45-17.00

6.00-18.00,

téli időszakban: 6.00-20.00

munkanap:

07.00-17.00,                

szabad- és 

munkaszüneti nap:       

07.00-13.00

menetrendi információ, helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, különjárati ügyintézés, talált tárgy kezelés, 

utazási igazolványok kiállítása, érvényesítése, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása

Autóbusz-állomás, 

Kiskunfélegyháza

6100 Kiskunfélegyháza, 

Petőfi S. u. 2/A.
+36-76-462-350 munkanap: 4.00-18.00

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 6.00-17.00;

a hónap többi napjain:

munkanap: 7.00-12.00 és 12.45-17.00

(információs szolgálat látja el a 

feladatot)

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 6.00-17.00;

a hónap többi napjain:

munkanap: 7.00-12.00 és 

12.45-17.00

munkanap: 5.45-22.15,                             

szabad- és munkaszüneti 

nap:         5.45-20.00 

munka- és 

szabadnap: 05.30-

21.00, 

munkaszüneti nap:      

06.30-19.30

menetrendi információ, helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy kezelés, különjárati ügyintézés, 

utazási igazolványok kiállítása, érvényesítése, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása, 

elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása

Autóbusz-állomás,

Baja

6500 Baja,

Csermák tér

+36-79-428-261

+36-79-321-791

+36-79-428-263

00.00-24.00   

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 5.30-19.00,

szabadnap: 6.00-14.00,

munkaszüneti nap: 12.30-18.30;

a hónap többi napjain:

munkanap: 6.00-12.00 és 12.45-18.00

szabadnap: 6.00-14.00

munkaszüneti nap: 12.30-18.30

00.00-24.00   
04.15-22.30   

05.30-20.00   

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, díjvisszatérítés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, ülőhelyfoglalás, utazási 

igazolványok kiállítása, érvényesítése, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása, 

elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása, 

poggyászmegőrző

Autóbusz-állomás,

Baja

(helyi)

6500 Baja,

Széchenyi u. 4-6.
+36-79-425-891 -

munkanap: 6.00-12.00 és 12.45-16.30,          

 szabadnap: 6.00-14.00,

munkaszüneti nap: 6.00-14.00                        

munkanap: 6.00-12.00 és 

12.45-16.30,          

 szabadnap: 6.00-14.00,

munkaszüneti nap: 6.00-

14.00                        

- -

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, 

panaszkezelés, díjvisszatérítés, talált tárgy kezelés, utazási 

igazolványok kiállítása, érvényesítése, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása

Autóbusz-állomás, 

Bácsalmás

6430 Bácsalmás, 

Rákóczi F. u. 38.

Tel:

+36-79-341-346

Fax:

+36-79-341-346

-
minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 6.00-12.00 és 12.45-16.30

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 6.00-12.00 és 

12.45-16.30

hétfő: 5.30-19.30,

kedd-szombat: 5.30-20.00,

vasárnap és ünnepnap: 

7.00-17.00

munka- és 

szabadnap: 05.00-

20.00,

munkaszüneti nap: 

zárva

helyközi bérletárusítás, panaszkezelés, utazási igazolványok 

kiállítása, érvényesítése

Autóbusz-állomás, 

Jánoshalma

6440 Jánoshalma,

Béke tér
- -

Külön meghirdetés alapján hónap elején 

1 munkanapon

Külön meghirdetés alapján 

hónap elején 1 munkanapon
6.00-19.00 6.00-19.00

helyközi bérletárusítás, utazási igazolványok kiállítása, 

érvényesítése

Ünnepnapokon valamennyi elővételi pénztár ZÁRVA tart!

WC mozgássérültek részére Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap

bankkártyás fizetés lehetőségeHalláskárosultak részére akadálymentesített Free-WiFi 

hangos utastájékoztatás

Nyitvatartás

Megnevezés: Cím: Telefon:

vasárnap és ünnepnap

Szolgáltatások

A VOLÁNBUSZ Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                       

vezetősáv látássérültek részére

parkoló mozgássérültek részére összevont és/vagy kocsiállási kijelzők megléte

Jelmagyarázat:

akadálymentes rámpa megléte vagy padkamentesség 

szombat (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés figyelembevételével)

hétköznap (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés figyelembevételével)

Akadálymentesség
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