
Forgalmi szolgálat Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Ügyfélszolgálati Iroda, 

Békéscsaba

5600 Békéscsaba, 

Andrássy út 37-43.

Csaba Center

Tel:

+36-66-524-560

Fax:

+36-66-529-130

-

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 8.00-18.00,

szabadnap: 8.00-13.00;                             

a hónap többi napjain:

munkanap: 8.00-17.00

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 8.00-18.00,

szabadnap: 8.00-13.00;                             

a hónap többi napjain:

munkanap: 8.00-17.00

- -

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, 

helyközi bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, díjvisszatérítés, ülőhelyfoglalás, utazási 

igazolványok kiállítása, érvényesítése, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos 

bemutatása, központi bérletértékesítés, menetrendi 

kiadványok értékesítése

Autóbusz-állomás, 

Békéscsaba

5600 Békéscsaba, 

Andrássy út 58.

Tel:

+36-66-523-533

Fax:

+36-66-529-080

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

szóban az információs szolgálatnál:

5.00-22.30 5.00-19.00 0.00-24.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, 

helyközi bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, utazási igazolványok 

kiállítása, érvényesítése, menetrendi kiadványok 

értékesítése

Autóbusz-állomás, 

Békés

5630 Békés, Kossuth 

tér 27.
+36-66-510-640              

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)

szóban a forgalmi szolgálatnál:

munkanap: 4.30-18.00,

telefonon: 4.30-22.30

munkanap:

6.00-18.00

munkanap:

4.00-18.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, 

helyközi bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, utazási igazolványok kiállítása, 

érvényesítése, bérletek, kedvezményre jogosító 

igazolások utólagos bemutatása

Autóbusz-állomás, 

Szarvas

5540 Szarvas, 

Szabadság út 41-43.
+36-66-523-565

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)

szóban a forgalmi szolgálatnál:

munkanap: 4.30-18.00,

telefonon: 4.30-22.30

5.30-22.00 5.00-20.00

menetrendi információ, helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy kezelés, különjárati 

ügyintézés, utazási igazolványok kiállítása, 

érvényesítése, bérletek, kedvezményre jogosító 

igazolások utólagos bemutatása

Autóbusz-állomás, 

Gyula

5700 Gyula,

Vásárhelyi Pál u. 2.

Tel:

+36-66-561-170

Fax:

+36-66-523-552

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

szóban a forgalmi szolgálatnál:

munkanap: 4.30-18.00,

telefonon: 4.30-22.30

4.30-19.00 6.00-18.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, 

helyközi bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati fuvarvállalás, utazási 

igazolványok kiállítása, érvényesítése, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos 

bemutatása, menetrendi kiadványok értékesítése

Autóbusz-állomás, 

Orosháza

5900 Orosháza, 

Március 15. tér

Tel:

+36-68-512-020

Fax:

+36-68-523-572

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

szóban a forgalmi szolgálatnál:

munkanap: 4.30-18.00,

telefonon: 4.30-22.30

5.00-22.30

6.00-20.00;

Mozgássérült mellékhelyiség:

munkanap: 4.00-18.00,

szabad- és munkaszüneti nap: 

8.00-18.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, 

helyközi bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, utazási igazolványok kiállítása, 

érvényesítése, bérletek, kedvezményre jogosító 

igazolások utólagos bemutatása

Autóbusz-állomás, 

Mezőkovácsháza

5800 

Mezőkovácsháza, 

Hársfa u. 18.

+36-68-590-090 -
minden hónap 1-8. napjain:

munkanap: 6.00-14.00

szóban az elővételi pénztárnál:

munkanap: 6.00-14.00,

telefonon munkanap: 6.00-14.00

munkanap:

0.00-24.00
0.00-24.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, 

helyközi bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati fuvarvállalás, ülőhelyfoglalás, 

bérletváltó kártya kiállítása, utazási igazolványok 

kiállítása, érvényesítése, bérletek, kedvezményre 

jogosító igazolások utólagos bemutatása, központi 

bérletértékesítés, elektronikus biztonságtechnikai 

rendszer alkalmazása

Ünnepnapokon valamennyi elővételi pénztár ZÁRVA tart!

Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap

A VOLÁNBUSZ Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                   

Telefon:Cím:Megnevezés: SzolgáltatásokAkadálymentesség

Nyitva tartás
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hétköznap (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés 

figyelembevételével)
WC mozgássérültek részére 

hangos utastájékoztatásvezetősáv látássérültek részére

akadálymentes rámpa megléte vagy padkamentesség 

Halláskárosultak részére akadálymentesített Free-WiFi 

összevont és/vagy kocsiállási kijelzők megléteparkoló mozgássérültek részére 

szombat (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés figyelembevételével)

vasárnap és ünnepnap

bankkártyás fizetés lehetősége


