
Forgalmi szolgálat Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Autóbusz-állomás,

 Csorna

9300 Csorna,              

Eötvös tér 1.
+36-96-261-468

munkanap: 4.00-23.20,     

szabadnap: 4.00-17.00,        

munkaszüneti nap:             

5.00-17.00

munkanap: 5.30-16.30,                  

szabad- és munkaszüneti 

nap: 7.00-16.30

munkanap: 4.00-23.20,                      

szabadnap: 4.00-17.00,                        

munkaszüneti nap:              

5.00-17.00

munka- és szabadnap: 

4.00-23.20,                   

munkaszüneti nap:        

4.30-22.00

munkanap: 4.00-23.20,      

szabadnap: 4.00-17.00,                      

munkaszüneti nap:       

05.00-17.00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés,                             

panaszkezelés, nyilvános telefon, 

büfé, pótdíj ügyintézés,                     

díjvisszatérítés

Autóbusz-állomás, 

Győr

9024 Győr,            

Hunyadi u. 9.

+36-96-317-711                           

+36-96-317-712                               

+36-96-311-735

minden nap:               

00.00-24.00   

minden hónap 1-7. napjain:

munkanap: 5.30-17.30,

szabadnap: 5.30-8.40 és 

9.00-11.30;

a hónap többi napjain:

munkanap: 5.30-8.40 és 

9.00-12.00 és 12.25-15.30

minden nap:                    

5.30-22.30

minden nap:             

5.00-23.00

minden nap:                

5.30-22.00

menetrendi információ, helyi 

menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés, különjárati 

ügyintézés, díjvisszatérítés, 

nyilvános telefon, ATM, 

taxiállomás, büfé, hírlapárusítás

Helyi          

forgalomirányító 

központ,   

Győr

9027 Győr, Ipar u. 

99.

+36-96-327-474                         

+36-96-413-438

minden nap:               

4.15-22.45          
-

minden nap:                      

4.15-22.45
- - - menetrendi információ

Utazási Iroda, 

Győr

9022 Győr,                  

Árpád u. 51/B.

+36-96-317-133         

+36-96-317-313              

+36-96-525-017

munkanap:                           

8.00-15.45

munkanap:                         

8.00-16.20     
- - -

különjárati ügyintézés, helyi 

menetjegy és bérletárusítás

utazásszervezés és -

közvetítés, 

repülőjegy értékesítés,

utasbiztosítás

Szolgáltató Központ,  

Győr

9027 Győr, Ipar u. 

99.
+36-96-622-102 - -

munkanap:                             

7.00-15.20
- - - panaszkezelés, pótdíjügyintézés

Autóbusz-állomás, 

Kapuvár

9330 Kapuvár,

Sport u. 1-3.
+36-96-241-179 

munkanap: 4.00-19.00,   

szabad- és 

munkaszüneti nap:            

5.00-17.00

munkanap: 6.00-15.45,  

szabad- és munkaszüneti 

nap: 6.00-12.45

munkanap: 4.00-19.00,                            

szabad- és 

munkaszüneti nap:                      

5.00-17.00

munkanap: 4.00-22.30,                          

szabad- és 

munkaszüneti nap:      

5.00-19.00

munkanap: 04.00-19.00,                

szabad- és 

munkaszüneti nap:       

05.00-17.00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

különjárati ügyintézés, pótdíj 

ügyintézés, díjvisszatérítés, talált 

tárgy kezelés

Autóbusz-állomás, 

Mosonmagyaróvár

9200 

Mosonmagyaróvár, 

Királyhidai u. 44.

+36-96-215-497

munkanap: 4.00-22.15,  

szabad- és 

munkaszüneti nap:           

5.00-17.00  

minden hónap 1-10. 

napjain:

munkanap:                               

7.00-15.00

munkanap: 4.00-22.15,                             

szabad- és 

munkaszüneti nap:                  

5.00-17.00

munka- és szabadnap: 

4.00-23.00,                             

munkaszüneti nap:         

5.00-19.30 

munkanap: 04.00-22.15,                              

szabad- és 

munkaszüneti nap:      

05.00-17.00

menetrendi információ, helyi-

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy kezelés, 

pótdíj ügyintézés, különjárati 

ügyintézés, díjvisszatérítés

Utazási Iroda, 

Mosonmagyaróvár

9200 

Mosonmagyaróvár,               

Városkapu tér 2.

+36-96-211-222                     

+36-96-217-551    

munkanap:                          

8.00-16.00

munkanap:                  

8.00-16.20               
- - -

különjárati ügyintézés,

utazásszervezés és -

közvetítés, 

repülőjegy értékesítés,

utasbiztosítás

Autóbusz-állomás, 

Sopron

9400 Sopron,              

Lackner K. u. 9-11.

+36-99-311-040

+36-99-313-130

minden nap:              

00.00-24.00             

minden hónap 1-6. napjain: 

munkanap: 6.00-12.15 és 

12.45-16.00,          

 szabadnap: 7.00-13.00;                         

a hónap többi napjain: 

munkanap: 7.00-12.15 és 

12.45-15.30

minden nap:              

00.00-24.00

minden nap:              

4.30-22.40

minden nap:              

05.30-22.00

menetrendi információ, helyi 

menetjegy és bérlet, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés, pótdíj 

ügyintézés, díjvisszatérítés, 

nyilvános telefon, büfé

Utazási Iroda, Sopron
9400 Sopron,              

Lackner K. u. 1-3.

+36-99-311-408              

+36-99-322-341

munkanap:                        

8.00-16.00

munkanap:                  

8.00-16.20
- - -

különjárati ügyintézés,  helyi 

menetjegy és bérletárusítás,

utazásszervezés és -

közvetítés, 

repülőjegy értékesítés,

utasbiztosítás

WC mozgássérültek részére Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap

hétköznap (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés 

figyelembevételével)

hangos utastájékoztatás

Nyitvatartás

Megnevezés: Cím: Telefon: Akadálymentesség

vasárnap és ünnepnap

Szolgáltatások

A VOLÁNBUSZ Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                           

vezetősáv látássérültek részére

parkoló mozgássérültek részére összevont és/vagy kocsiállási kijelzők megléte
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Jelmagyarázat:

akadálymentes rámpa megléte vagy padkamentesség 

szombat (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés 

figyelembevételével)


