
Forgalmi 

szolgálat
Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Autóbusz-állomás,

 Szolnok

5000 Szolnok,

Ady Endre u. 15.
+36-56-375-550

minden nap: 

0:00-24:00

1-jétől - 6.-ig munkanap: 

6:00-18:00,

7.-től - 31.-ig munkanap: 

6:00-11:00 és 12:00-17:00,

Ha a szabadnap beleesik a 

hónap első hat napjába, 

akkor szabadnapon: 7:00-

12:00

minden nap: 

0:00-24:00

minden nap: 

4:00-23:00

minden nap: 

4:00-23:00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, helyi jegy-és 

bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, talált tárgy 

kezelés, panaszkezelés, 

különjárati ügyintézés, büfé, 

italbolt, étterem, hírlapárusítás, 

bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Törökszentmiklós

5200 

Törökszentmiklós, 

Kutas B. u. 2. 

+36-56-390-051

munkanap: 

7:00-15:00

1-jétől - 10.-ig munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-15:00,

11.-től - 31.-ig munkanap: 

12:00 - 15:00

munkanap: 

7:00-15:00

munkanap: 

5:00-20:30

szabadnap: 

5:00-17:45

munkaszüneti nap: 

7:00-17:45

munkanap:                      

6:30-16:30

menetrendi információ, Szolnok 

helyi bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, 

bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Tiszaföldvár

5430 Tiszaföldvár, 

Kossuth Lajos u. 

128.

+36-56-470-240

munkanap: 

6:00-10:00 és 12:00-

16:00  

munkanap: 

6:00-10:00 és 12:00-16:00  

munkanap: 

6:00-10:00 és 12:00-

16:00  

munkanap: 

5:00-20:00

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

7:00-19:00

munkanap: 

5:00-20:00

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

7:00-19:00

menetrendi információ, Szolnok 

helyi bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, büfé, 

bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Szolnok helyi

5000 Szolnok, 

Jubileum tér 2/a.
+36-56-421-302

minden nap: 

6:00-22:00

1-jétől - 6.-ig munkanap: 

6:00-18:00,

7.-től - 31.-ig munkanap: 

6:00-11:00 és 12:00-16:00,

Ha a szabadnap beleesik a 

hónap első hat napjába, 

akkor szabadnapon: 7:00-

12:00

minden nap: 

6:00-22:00

minden nap:

 6:00-22:00
- -

menetrendi információ, helyi jegy- 

és bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, bankkártyás fizetés

Bérletpénztár,  

Szolnok Városmajor 

úti (Tallinn városrész) 

5000 Szolnok, 

Városmajor út 52.
- -

1-jétől 6.-ig munkanap: 6:00-

11:00 és 12:00-17:00,

Ha a szabadnap beleesik a 

hónap első hat napjába, 

akkor szabadnapon: 7:00-

12:00

- - - -

helyközi bérletárusítás, helyi jegy- 

és bérletárusítás, helyi menetrendi 

kiadvány árusítása

Bérletpénztár,  

Szolnok Széchenyi 

körút

5000 Szolnok, 

Széchenyi körút 14.
- -

1-jétől 6.-ig munkanap: 6:00-

11:00 és 12:00-17:00,

Ha a szabadnap beleesik a 

hónap első hat napjába, 

akkor szabadnapon: 7:00-

12:00

- - - -

helyközi bérletárusítás, helyi jegy- 

és bérletárusítás, helyi menetrendi 

kiadvány árusítása

Autóbusz-állomás, 

Jászberény

5100 Jászberény, 

Petőfi tér 2.
+36-57-412-791

munkanap: 

5:00-22:00,

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

6:00-18:00

1-jétől 10.-ig munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-16:00, 

11.-től 31.-ig munkanap: 

13:00-16:00

munkanap: 

5:00-22:00,

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

6:00-18:00

munkanap: 

5:00-22:00,

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

6:00-21:00

munkanap: 

5:00-22:00,

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

6:00-21:00

-

menetrendi információ, helyi- és 

helyközi bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, 

büfé, bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Jászapáti

5130 Jászapáti, 

Dr. Szlovencsák 

Imre u. 

- - - -
minden nap: 

6:00-18:00

minden nap: 

6:00-18:00
büfé, hírlapárusítás

Autóbusz-állomás, 

Karcag

5300 Karcag, 

Széchenyi tér 1.
+36-59-311-052

munkanap: 

7:00-15:00           

1-jétől 10.-ig munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-15:00, 

11.-től 31.-ig munkanap: 

7:00-11:00

munkanap: 

7:00-15:00           

minden nap: 

5:00-20:40

minden nap: 

5:00-20:40

menetrendi információ, helyi- és 

helyközi bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, 

büfé, italbolt

Autóbusz-állomás, 

Tiszafüred

5350 Tiszafüred, 

Bartók B. u. 37. 
+36-59-351-044

munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-

15:00

1-jétől 10.-ig munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-15:00, 

11.-től 31.-ig munkanap: 

7:00-11:00

munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-

15:00

munka- és szabadnap: 

5:00-19:45,

munkaszüneti nap: 

6:00-19:45

munka- és szabadnap: 

5:00-19:45,

munkaszüneti nap: 

6:00-19:45

menetrendi információ, helyi- és 

helyközi bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, 

büfé

Autóbusz-állomás, 

Kisújszállás

5310 Kisújszállás, 

Rákóczi u. 1.
+36-59-520-690

munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-

15:00

1-jétől 10.-ig munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-15:00, 

11.-től 31.-ig munkanap: 

7:00-11:00

munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-

15:00

minden nap: 

6:00-19:00

minden nap: 

6:00-19:00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, 

büfé, bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Abádszalók

5241 Abádszalók, 

Deák F. u. 20.
- - - -

minden nap:

6:00-19:20

minden nap:

6:00-19:20
büfé, hírlapárusítás

Autóbusz-állomás, 

Kunhegyes

5340 Kunhegyes, 

Béke u. 1. 
- - - -

minden nap:

6:00-18:00

minden nap:

6:00-18:00
büfé

Autóbusz-állomás, 

Túrkeve

5420 Túrkeve, 

Sinka István tér 1. 
- - - -

minden nap:

7:00-20:00

Jelenleg műszaki okok 

miatt zárva

minden nap:

7:00-20:00

Jelenleg műszaki okok 

miatt zárva

büfé

Autóbusz-állomás, 

Kunszentmárton

5440 

Kunszentmárton, 

Kossuth L u. 32

+36-56-461-038

munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-

15:00

1-jétől 6.-ig munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-15:00,

7.-től 31.-ig munkanap: 

7:00-11:00

munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-

15:00

munkanap: 

5:00-22:00,

szabad- és 

munkaszüneti nap:

5:00-20:00

munkanap: 

5:00-22:00,

szabad- és 

munkaszüneti nap:

5:00-20:00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, 

büfé

Autóbusz-állomás, 

Mezőtúr

5400 Mezőtúr, 

Földvári u. 10.
+36-56-350-018

munkanap: 

7:00-14:30

1-jétől 6.-ig munkanap: 

7:00-11:00 és 12:00-14:30,

7.-től 31.-ig munkanap: 

7:00-11:00

munkanap: 

7:00-14:30

minden nap:

6:00-19:40

minden nap:

6:00-19:40

menetrendi információ, helyi- és 

helyközi bérletárusítás, menetrendi 

kiadványok árusítása, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, 

büfé

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

Az 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)


