
Forgalmi 

szolgálat
Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Autóbusz-állomás, 

Eger

3300 Eger, 

Barkóczy út 2. 

+36-36-511-700,

+36-36-511-703

minden nap:

0:00-24:00

munkanap: 

6:00-12:00 és 13:00-18:00,

szabadnap: 

8:00-12:00 és 13:00-16:00,

munkaszüneti nap: 

10:00-12:00 és 13:00-19:00

minden nap: 

6:00-12:00 és 13:00-18:00

minden nap: 

5:00-23:00

minden nap: 

5:00-23:00

menetrendi információ, helyi 

jegy-és bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, 

büfé, bankkártyás fizetés

Helyi járati 

végállomás, 

Eger, Lajosváros

3300 Eger, 

Mátyás király út 

165. 

+36-36-413-642

munkanap: 

4:30-10:30 és 

11:00-18:00 és 

18:30-20:30,

szabad-és 

munkaszüneti 

nap: 

4:30-10:30 és 

11:15-16:30

1-jétől 5.-ig minden nap:

7:00-15:00

munkanap: 

4:30-10:30 és 11:00-18:00 és 

18:30-20:30,

szabad-és munkaszüneti 

nap: 

4:30-10:30 és 11:15-16:30

- - -

menetrendi információ, helyi 

jegy- és bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy 

kezelés

Helyi járati 

végállomás, 

Eger, TESCO

3300 Eger, 

Cifrakapu út 164. 
+36-36-537-280           

munkanap: 

6:00-12:00 és 

13:00-17:30,

szabadnap:

6:00-12:00 és 

12:30-13:30,

munkaszüneti 

nap:

8:00-12:00 és 

12:30-15:30

munkanap: 

6:00-12:00 és 12:45-18:00,

szabadnap:

6:00-12:00 és 12:30-14:00,

munkaszüneti nap:

8:00-12:00 és 12:30-16:00

- - - -

menetrendi információ, helyi 

jegy- és bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, helyi menetrendi 

kiadvány árusítása, talált tárgy 

kezelés, bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Gyöngyös

3200 Gyöngyös, 

Búzapiac tér 1. 

+36-37-508-260,

+36-37-508-263,

+36-37-508-264

minden nap:

4:00-23:00

munkanap: 

6:00-12:00 és 13:00-18:00,

szabadnap: 

8:00-12:00 és 13:00-16:00,

munkaszüneti nap: 

13:00-19:00

minden nap: 

6:00-12:00 és 13:00-18:00

minden nap: 

4:00-23:30

minden nap: 

4:00-23:00

menetrendi információ, helyi 

jegy-és bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, 

poggyászmegőrzés, büfé, 

italbolt, hírlapárusítás, 

bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Heves

3360 Heves, 

Hősök út 4. 
 +36-36-346-879          

hétfőtől-

csütörtökig 

munkanap:

 7:30-11:00 és 

12:00-16:00,

pénteki 

munkanap:

7:30-11:00 és 

12:00-15:00

hétfőtől-csütörtökig 

munkanap:

 7:30-11:00 és 12:00-16:00,

pénteki munkanap:

7:30-11:00 és 12:00-15:00

hétfőtől-csütörtökig 

munkanap:

 7:30-11:00 és 12:00-16:00,

pénteki munkanap:

7:30-11:00 és 12:00-15:00

minden nap:

4:30-21:30

minden nap:

4:30-21:30

menetrendi információ, 

Gyöngyös helyi bérletárusítás, 

helyközi bérletárusítás, 

menetrendi kiadványok 

árusítása, büfé

Autóbusz-állomás, 

Mátraháza

3200 Gyöngyös, 

Pagoda utca 8. 

+36-37-374-046
- - -

minden nap:

5:00-21:30

minden nap:

5:00-21:30

menetrendi információ, 

menetrendi kiadványok 

árusítása, büfé, étterem

Autóbusz-pályaudvar, 

Hatvan

3000 Hatvan, 

Boldogi út 1.
+36-37-342-981

minden nap:

4:00-22:30

1-jétől 7.-éig

munkanap: 6:00-18:00

szabadnap: 6:00-14:00,

8.-ától 31.-ig

munkanap: 6:00-18:00

szabadnap: 8:00-12:00

1-jétől 7.-éig

munkanap: 6:00-18:00

szabadnap: 6:00-14:00,

8.-ától 31.-ig

munkanap: 6:00-18:00

szabadnap: 8:00-12:00,

előtte-utána

forgalmi szolgálat 

minden nap:

4:00-22:30

minden nap:

4:30-22:30

minden nap:

4:30-22:30

menetrendi információ, helyi 

jegy-és bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, 

büfé, ital automaták, nyilvános 

telefon, bankkártyás fizetés

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:

Az VOLÁNBUSZ Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                            

Telefon:Cím:Megnevezés: SzolgáltatásokAkadálymentesség

Nyitva tartás


