
Forgalmi 

szolgálat
Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Árpád-híd
1133 Budapest, 

Árboc utca 1.
+36 (1) 412-2597 van

munkanapokon: 6.00–18.00 

szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–16.00

munkanapokon: 6.00–18.00 

szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–16.00

 4:00 – 23:30 van -

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés, 

Csepel Vermes Miklós 

utca

1212 Budapest, 

Vermes Miklós utca
+36 (1) 382-0888 van

munkanapokon és szombaton: 

6.00–18.00

munkanapokon és 

szombaton: 6.00–18.00
- van

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés

Csepel Szent Imre tér
1212 Budapest, 

Szent Imre tér
+36 (1) 382-0888 - hétfőtől-szombatig: 6:00–18:00

hétfőtől-szombatig: 

6:00–18:00
- van -

menetrendi információ, 

nemzetközi menetjegy és 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés

Kelenföld autóbusz-

állomás

1119 Budapest, 

Somogyi u. 35.
+36 (1) 382-0888 van

munkanapokon: 6.00–18.00 

szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–16.00

munkanapokon: 6.00–18.00 

szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–16.00

4:00-24:00 van

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés

Népliget autóbusz-

pályaudvar

1091 Budapest, 

Üllői út 131.
+36 (1) 219-8040 van

munkanapokon: 6.00–18.00 

szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–17.00

munkanapokon: 6.00–18.00 

szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–17.00

4:30-23:30 van

menetrendi információ, helyi és 

nemzetközi menetjegy, illetve 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, poggyászmegőrzés

Stadion autóbusz-

pályaudvar

1143 Budapest, 

Hungária krt. 48-52.
+36 (1) 220-6227

van
munkanapokon: 6.00–18.00 

szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–16.00

munkanapokon: 6.00–18.00 

szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–16.00

5:30-22:45 van

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés

Újpest-városkapu 

autóbusz-állomás

1138 Budapest, 

Újpest-Városkapu
+36 (1) 239-41-33 van

munkanapokon: 6.00–18.00, a 

hónap 1-jétől 5-éig 

munkanapokon: 6.00–20.00 

óráig, szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–16.00

munkanapokon: 6.00–18.00, 

a hónap 1-jétől 5-éig 

munkanapokon: 6.00–20.00 

óráig, szabad és 

munkaszüneti napon: 

6.00–16.00

- - -

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés

Cegléd autóbusz-

állomás

2700 Cegléd, 

Mozdony u. 6.
+36 (53) 310-605 van

Munkanapokon hó 1–8-ig: 

6.10–18.10, Munkanapokon hó 

9–31-ig: 6.10–17.10

Munkanapokon hó 1–8-ig: 

6.10–18.10, Munkanapokon 

hó 9–31-ig: 6.10–17.10

5:00-22:30,            

SZ-V: 5:00-20:45
van

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés

Érd autóbusz-állomás 
2030 Érd, Budai út 

13.
+36 (23) 521-832 van

munkanapokon: 6.00–18.00 

szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–16.00

munkanapokon: 6.00–18.00 

szabad és munkaszüneti 

napon: 6.00–16.00

4:00-23:30 van

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés

Fót autóbusz-állomás
2151 Fót, Móricz 

Zs. U.
+36 (27) 358-139 van

hónap első munkanapjától - a 

hónap 5-ig: 7.00–17.00, hó 

első szombatja: 8.00–12.00, a 

hónap többi munkanapján: 

7.00–15.30

hónap első munkanapjától - a 

hónap 5-ig: 7.00–17.00, hó 

első szombatja: 8.00–12.00, 

a hónap többi munkanapján: 

7.00–15.30

4:00-23:00 van
menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés 

Gödöllő autóbusz-

állomás

2100 Gödöllő, 

Szabadság u. 8.
+36 (1) 382-0888 van

Munkanapokon: 

6.00–18.00; Szombaton: 

6.00–14.00; Vasárnap és 

ünnepnapokon: 6.30–14.30

Munkanapokon: 

6.00–18.00; Szombaton: 

6.00–14.00; Vasárnap és 

ünnepnapokon: 6.30–14.30

5:00-23:00 van

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés

Monor autóbusz-

állomás

2200 Monor, Piac 

tér 2.
+36 (29) 411-988 van minden nap: 6.00–18.00 minden nap: 6.00–18.00 4:30-23:00 van -

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés

Nagykőrös autóbusz-

állomás

2750 Nagykőrös, 

Szolnoki út 1.
+36 (53) 350-993 -

Munkanapokon hó 1–8-ig: 

6.00–18.00; Munkanapokon hó 

9–31-ig: 6.00–16.00

Munkanapokon hó 1–8-ig: 

6.00–18.00; Munkanapokon 

hó 9–31-ig: 6.00–16.00

6:00-18:00 -
menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás

Szentendre autóbusz-

állomás

2000 Szendtendre, 

Dózs Gy. u. 1.
+36 (26) 311-996 van

Munkanapokon: hó 1-től 8-ig: 

6.30–18.30, hó 9-től 31-ig: 

6.00–17.00; hó 1-től 31-ig SZ-

V: 7.00–14.00

Munkanapokon: hó 1-től 8-ig: 

6.30–18.30, hó 9-től 31-ig: 

6.00–17.00; hó 1-től 31-ig SZ-

V: 7.00–14.00

- -
menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés

Szigethalom autóbusz-

állomás

2315 Szigethalom, 

Mű út 3.
+36 (24) 404-500 van

Munkanapokon és szombaton: 

06.00–18.00

Munkanapokon és 

szombaton: 06.00–18.00
6:00-22:00 van

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés

Szob autóbusz forduló
2628 Szob, 

Ipolysági u. 20.
+36 (27) 370-322 van - - - - menetrendi információ

Vác autóbusz-állomás
2600 Vác, Szent 

István tér 4.
+36 (27) 304-554

munkanap: 

6.00-14.40 

Munkanapokon: 6.00–18.00; 

szabad és munkaszüneti 

napon: 7.00–15.00

Munkanapokon: 6.00–18.00; 

szabad és munkaszüneti 

napon: 7.00–15.00

4:30-22:30 van -

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés

Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap vasárnap és ünnepnap

szombat (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés 

figyelembevételével)

parkoló mozgássérültek részére összevont és/vagy kocsiállási kijelzők megléte

akadálymentes rámpa megléte vagy padkamentesség 

vezetősáv látássérültek részére hangos utastájékoztatás

WC mozgássérültek részére 
hétköznap (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés 

figyelembevételével)
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Jelmagyarázat:

A VOLÁNBUSZ Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                            

Telefon:Cím:Megnevezés: SzolgáltatásokAkadálymentesség

Nyitva tartás


