
Forgalmi szolgálat Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Közönségkapcsolati Iroda, 

Szeged

6722 Szeged,

Bartók Béla tér 6.

Tel:

+36-62-555-099

+36-62-555-090

+36-62-555-093

Fax:

+36-62-555-091

- 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, bérletváltó kártya kiállítása, szolgáltató által 

közlekedtetett nemzetközi járatokra menetjegy értékesítés, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása, központi 

bérletértékesítés, menetrendi kiadványok értékesítése, elektronikus 

biztonságtechnikai rendszer alkalmazása

Autóbusz-állomás,

Szeged

6724 Szeged,

Mars tér

Tel:

+36-62-551-160

+36-62-551-166

Fax:

+36-62-490-190

00.00-24.00   

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 5.30-20.00,

szabadnap: 6.00-14.00,

munkaszüneti nap: 6.00-14.00;

a hónap többi napjain:

munkanap: 5.30-18.00,

szabadnap: 6.00-14.00,

munkaszüneti nap: 6.00-14.00

00.00-24.00   4.30-24.00 5.00-22.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, díjvisszatérítés, 

ülőhelyfoglalás, utazási igazolványok kiállítása, érvényesítése, 

bérletváltó kártya kiállítása, szolgáltató által közlekedtetett nemzetközi 

járatokra menetjegy értékesítés, bérletek, kedvezményre jogosító 

igazolások utólagos bemutatása, poggyászmegőrző, elektronikus 

biztonságtechnikai rendszer alkalmazása

Autóbusz-állomás, 

Hódmezővásárhely

6800 Hódmezővásárhely,

Bocskai u. 5.

Tel:

+36-62-535-050

Fax:

+36-62-535-052

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

munkanap:4.00-18.00,

szabad- és munkaszüneti nap: 

8.00-18.00

4.30-22.45 5.00-22.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, különjárati 

ügyintézés, díjvisszatérítés, ülőhelyfoglalás, utazási igazolványok 

kiállítása, érvényesítése, bérletváltó kártya kiállítása, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása, központi 

bérletértékesítés, elektronikus biztonságtechnikai rendszer 

alkalmazása

Autóbusz-állomás,

Szentes

6600 Szentes, 

Szabadság tér

Tel:

+36-63-561-030

Fax:

+36-63-561-036

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

munkanap: 4.00-18.00,

szabad- és munkaszüneti nap: 

8.00-18.00

4.00-22.45 5.00-22.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, különjárati 

ügyintézés, díjvisszatérítés, ülőhelyfoglalás, utazási igazolványok 

kiállítása, érvényesítése, bérletváltó kártya kiállítása, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása, központi 

bérletértékesítés, elektronikus biztonságtechnikai rendszer 

alkalmazása

Autóbusz-állomás,

Csongrád

6640 Csongrád,

Dózsa György tér 1.

Tel:

+36-63-570-960

Fax:

+36-63-483-237

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)

munkanap: 4.00-18.00 5.00-22.45 5.00-22.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, különjárati 

ügyintézés, díjvisszatérítés, ülőhelyfoglalás, utazási igazolványok 

kiállítása, érvényesítése, bérletváltó kártya kiállítása, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása, központi 

bérletértékesítés, elektronikus biztonságtechnikai rendszer 

alkalmazása

Autóbusz-állomás,

Makó

6900 Makó,

Csanád Vezér tér 21.

Tel:

+36-62-511-020

Fax:

+36-62-511-022

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

munkanap: 4.00-18.00,

szabad- és munkaszüneti nap: 

8.00-18.00

4.00-22.45 5.00-22.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, különjárati 

ügyintézés, díjvisszatérítés, ülőhelyfoglalás, utazási igazolványok 

kiállítása, érvényesítése, bérletváltó kártya kiállítása, bérletek, 

kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása, központi 

bérletértékesítés, elektronikus biztonságtechnikai rendszer 

alkalmazása

Autóbusz-állomás,

Kistelek

6760 Kistelek,

Árpád u. 8.
+36-62-259-210     -

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

4.00-23.00 4.30-23.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, ülőhelyfoglalás, 

utazási igazolványok kiállítása, érvényesítése, központi 

bérletértékesítés, elektronikus biztonságtechnikai rendszer 

alkalmazása

Autóbusz-állomás, 

Sándorfalva

6762 Sándorfalva,

Május 1. tér
- -

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

4.30-22.45 4.30-23.00

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, ülőhelyfoglalás, 

utazási igazolványok kiállítása, érvényesítése, elektronikus 

biztonságtechnikai rendszer alkalmazása

Autóbusz-állomás, 

Mórahalom

6782 Mórahalom,

Szegedi út 1.
+36-62-280-288     -

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

4.20-23.45 4.20-23.45

menetrendi információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, ülőhelyfoglalás, 

utazási igazolványok kiállítása, érvényesítése, elektronikus 

biztonságtechnikai rendszer alkalmazása

Jegy- és bérletpénztár,

Szeged, Tarján telep

Szeged,

Víztorony tér
- -

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 és 12.30-

16.00

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 és 

12.30-16.00

- - -

információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy kezelés, utazási igazolványok kiállítása, 

érvényesítése

Jegy- és bérletpénztár,

Szeged, Budapesti körút

Szeged,

Budapesti krt. 4.
- -

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 és 12.30-

16.00

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 és 

12.30-16.00

- -

információ, helyi menetjegy és bérlet, helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy kezelés, utazási igazolványok kiállítása, 

érvényesítése

Jegy- és bérletpénztár,

Szeged, Makkosháza

Szeged,

Hont Ferenc u.
-  -

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 és 12.30-

16.00

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 és 

12.30-16.00

- - -

információ Szeged helyi közlekedésre vonatkozóan, helyi menetjegy 

és bérlet, helyközi bérletárusítás, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, 

utazási igazolványok kiállítása, érvényesítése

Jegy- és bérletpénztár,

Szeged, Mars tér 

"Mázsaház"

Szeged,

Mars tér
- -

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 és 12.30-

16.00

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 és 

12.30-16.00

- - -

információ Szeged helyi közlekedésre vonatkozóan, helyi menetjegy 

és bérlet, panaszkezelés, talált tárgy kezelés, utazási igazolványok 

kiállítása, érvényesítése

Ünnepnapokon valamennyi elővételi pénztár ZÁRVA tart!

Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap

bankkártyás fizetés lehetőségeHalláskárosultak részére akadálymentesített Free-WiFi 

Nyitva tartás
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szombat (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés figyelembevételével)

parkoló mozgássérültek részére 

WC mozgássérültek részére 

összevont és/vagy kocsiállási kijelzők megléte

hangos utastájékoztatás

vasárnap és ünnepnap

Telefon:

vezetősáv látássérültek részére

hétköznap (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés figyelembevételével)

A DAKK Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                           

Jelmagyarázat:

akadálymentes rámpa megléte vagy padkamentesség 

SzolgáltatásokAkadálymentesség


