
Forgalmi szolgálat Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

7815 Harkány, 

Bajcsy Zs. E. u. 1/A
+36-72-480-123

munkanap: 7.00-11.00 és 

12.00-15.00          

munkanap: 7.00-11.00 

és 12.00-15.00          

minden nap:             

7.00-19.00

minden nap:             6.00-

20.00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, poggyász megőrzés, 

talált tárgy kezelés, nyilvános 

telefon, kerékpár tároló, 

hírlapárusítás

7300 Komló,              

Bem u. 17.
+36-72-481-541

minden nap:               

3.00-24.00   

minden hónap 1-10. és 26-

31. napjain:

munkanap: 6.30-11.30 és 

12.00-18.00 

minden hónap 11-21. 

napjain:

munkanap: 7.00-11.30 és 

12.00-15.00                        a 

hónap első 

szabadnapján:6.00-11.30 és 

12.00-14.00

minden nap:               

3.00-24.00   

minden nap:               

4.00-23.30   

munkanap:              6.00-

18.00       szabadnap és 

munkaszüneti nap:    

7.00-14.00

menetrendi információ, helyi 

menetjegy és bérletárusítás, 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, különjárati 

ügyintézés, pótdíj ügyintézés, 

díjvisszatérítés, talált tárgy kezelés

7700 Mohács,            

Szent István u. 6.
+36-69-511-290

munkanap: 5.30-17.30 

szabadnap: 5.30-17.30 

munkaszüneti nap:  

6.00-14.00

munkanap: 5.30-17.30 

szabadnap: 5.30-17.30 

munkaszüneti nap:         

6.00-13.00

munkanap: 5.30-17.30 

szabadnap: 5.30-17.30 

munkaszüneti nap:    

6.00-14.00

munkanap: 5.30-20.00 

szabadnap: 5.30-20.00 

munkaszüneti nap: 

6.00-19.00

munkanap: 5.30-20.00 

szabadnap: 5.30-20.00 

munkaszüneti nap:    

6.00-19.00

menetrendi információ, helyi  

bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

különjárati ügyintézés, pótdíj 

ügyintézés, díjvisszatérítés, talált 

tárgy kezelés, nyilvános telefon,   

hírlapárusítás

7622 Pécs,

Nagy Lajos király u. 

20.

+36-72-520-150 

+36-72-520-154 

+36-72-520-155 

+36-72-520-156

minden nap:               

0.00-24.00 

minden hónap 1-10. és 26-

31. napjain:

munkanap: 6.00-17.00 

minden hónap 11-25. 

napjain:

munkanap: 7.00-16.00                        

a hónap első 

szabadnapján:6.00-14.00

minden nap:               

7.00-19.00   

minden nap:               

4.00-22.45  

minden nap:               

5.00-22.00  

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

különjárati ügyintézés, pótdíj 

ügyintézés, díjvisszatérítés, 

poggyász megőrzés, talált tárgy 

kezelés, nyilvános telefon, büfé, 

hírlapárusítás, kerékpár tároló

7800 Siklós,        

Szent István tér 17.
+36-72-579-940

minden nap:              

5.30-18.15            

munkanap:                    7.00-

11.30 és              12.15-

16.00         szabadnap: 6.30-

11.30

minden nap:            5.30-

11.30 és        12.15-

18.15

minden nap:              

5.30-18.15            

minden nap:               

6.00-20.00  

menetrendi információ, helyi 

bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

különjárati ügyintézés, pótdíj 

ügyintézés, díjvisszatérítés, 

poggyász megőrzés, talált tárgy 

kezelés

7900 Szigetvár, 

Istvánffy M u. 28.
+36-73-312-658

minden nap:              

5.30-17.30            

minden nap:                 5.30-

12.00 és              12.30-

17.15

minden nap:                 

5.30-12.00 és         

12.30-17.15

minden nap:              

5.30-17.30            

munkanap:              5.30-

17.30

menetrendi információ, helyi 

menetjegy és bérletárusítás, 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, különjárati 

ügyintézés, pótdíj ügyintézés, 

díjvisszatérítés, talált tárgy kezelés,  

kerékpár tároló

WC mozgássérültek részére Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap

wi-fi

parkoló mozgássérültek részére összevont és/vagy kocsiállási kijelzők megléte vasárnap és ünnepnap

halláskárosultak akadálymentessége (indukciós hurok)

Jelmagyarázat:

akadálymentes rámpa megléte vagy padkamentesség 
hétköznap (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés 

figyelembevételével)

vezetősáv látássérültek részére hangos utastájékoztatás
szombat (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés 

figyelembevételével)

Autóbusz-állomás, Harkány

Autóbusz-állomás,

 Komló

Autóbusz-állomás, 

Mohács

Autóbusz-állomás, Pécs

Autóbusz-állomás, Siklós

Autóbusz-állomás, Szigetvár

A VOLÁNBUSZ Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                               

Megnevezés: Cím: Telefon:

Nyitvatartás

Akadálymentesség Szolgáltatások


