
Forgalmi szolgálat Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Autóbusz-állomás 

Székesfehérvár

8000 

Székesfehérvár, 

Piac tér 4-8.

+36-22-514-714 minden nap: 4:00-23:00

munkanap:                    

tárgyhó 1-5.: 5:30-19:00                                           

6-30/31.: 6:30 - 18:00                          

szabadnap:                           

tárgyhó 1-10.: 7:00-14:00  11-

30/31.: 7:00 - 12:00                           

munkaszüneti nap: zárva                           

minden nap: 4:00-23:00 minden nap: 4:00-23:00 minden nap: 4:00-23:00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés, 

panaszkezelés, pótdíjügyintézés, 

díjvisszatérítés, 

Közlekedési 

decentrum 

Székesfehérvár

8000 

Székesfehérvár, 

Janicsár u.

+36-22-311-378 -

munkanap:                         

6:00 - 17:00                         

szabadnap: 6:00 - 11:00                    

munkaszüneti nap: zárva

minden nap: 5:00-22:00 - - -

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés, 

panaszkezelés, pótdíjügyintézés, 

díjvisszatérítés, 

Autóbusz-állomás 

Mór

8060 Mór, Kórház u. 

21/a.
+36-22-407-442

munkanap: 5:30-17:30                       

szabad és munkaszüneti 

nap: 5:30-11:30

munkanap: 5:30-17:00                       

szabad és munkaszüneti 

nap.: 5:30-11:00

munkanap: 5:30-17:30                       

szabad és munkaszüneti 

nap: 5:30-11:30

minden nap: 4:00-23:00                       minden nap: 4:00-23:00                       

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés, 

panaszkezelés, pótdíjügyintézés, 

díjvisszatérítés, 

Autóbusz-állomás 

Dunaújváros

2400 Dunaújváros, 

Béke tér
+36-22-412-711 minden nap: 5:00-22:45

munkanap: 5:00-19:00                           

szabad és munkaszüneti 

nap: zárva                                         

tárgyhó 1-5.                                

szabad nap: 5:00-13:00                              

minden nap: 5:00-22:45 minden nap: 5:00-22:45 minden nap: 5:00-22:45

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés, 

panaszkezelés, pótdíjügyintézés, 

díjvisszatérítés, 

Bérletárusítás 

Vasútállomás 

Székesfehérvár

8000 

Székesfehérvár, 

Béke tér

MÁV-Start Zrt -

Tárgyhó 26-6.                             

H-P: 6:00-17:00                               

Tárgyhó 7-25.                                  

H-P: 6:00-14:00

- - - - bérletárusítás

Viszló Trans Kft 

Bicske  

(bérletárusítás)

2060 Bicske, Móricz 

Zs. U. 1.
+36-22-350-782 -

H: 6:00-12:00                        

K: 12:00-18:00                        

Sz,P: 8:00-12:00                     

Cs,Szo, V: zárva

- - - -
bérletárusítás, igazolványok kiadása, 

értékesítése

Viszló Trans Kft 

Martonvásár 

(bérletárusítás)

2462 Martonvásár, 

Hunyadi u. 1.
+36-22-460-049 - munkanap: 7:00-14:00 - - - -

bérletárusítás, igazolványok kiadása, 

értékesítése

Ügyfélszolgálat 

Székesfehérvár

8000 

Székesfehérvár, 

Rákóczi u. 4.

+36-22-506-168 -

tárgyhó 1-5.            

munkanap: 7:30-12:00 és 

12:30-17:00                                                                  

minden hó 6-30/31.                       

munkanap: 9:00-17:00                          

szabad és munkaszüneti 

nap: zárva 

tárgyhó 1-5.            

munkanap:  7:30-12:00 és 

12:30-17:00                                                                  

minden hó 6-30/31.                       

munkanap: 9:00-17:00                          

szabad és munkaszüneti 

nap.: zárva 

- - -

menetrendi információ, bérletárusítás, 

igazolványok kiadása, értékesítése

Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti napparkoló mozgássérültek részére összevont és/vagy kocsiállási kijelzők megléte vasárnap és ünnepnap

wifi szolgáltatás halláskárosultak akadálymentesítése (indukciós hurok)

bankkártyás fizetés lehetősége
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Jelmagyarázat:

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

figyelembevételével)

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

figyelembevételével)

A VOLÁNBUSZ Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások   

Megnevezés Cím Telefon
Nyitva tartás

Akadálymentesség Szolgáltatások


