
Forgalmi szolgálat Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Autóbusz-állomás           

Tatabánya

2800 Tatabánya, 

Győri u. 7-9.
+36-34-513-620 minden nap: 0:00-24:00

tárgyhó 1-5.                                                  

munkanap:  6:00-18:00-ig,                                                                                

minden hónap 6-30/31.                                                 

munkanap: 6:00-16:45                                                  

szabad és munkaszüneti 

nap: 6:00-14:30                                        

tárgyhó 1-5.                                                  

munkanap:  6:00-18:00-ig,                                                                                

minden hónap 6-30/31.                                                 

munkanap: 6:00-16:45                                                  

szabad és munkaszüneti nap: 

6:00-14:30                                      

minden nap: 4:00-23:20 -

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés, 

panaszkezelés, pótdíjügyintézés, 

díjvisszatérítés, panaszkezelés

Autóbusz-állomás 

Tata

2890 Tata Váralja út 

6.
+36-34-587-597

munkanap 4:30-17:00       

szabad és munkaszüneti 

nap: 5:00 - 17:00  

munkanap 6:00-16:50       

szabad és munkaszüneti 

nap.: zárva     

munkanap: 6:00-16:50                            

szabad és munkaszüneti nap:  

zárva    

minden nap: 4:00-22:30                       minden nap: 4:00-22:30                       

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés, 

panaszkezelés, pótdíjügyintézés, 

díjvisszatérítés, panaszkezelés

Autóbusz-állomás 

Komárom

2900 Komárom, 

Szent László u.
+36-34-340-296

munka és szabadnap:    

6:00-16:00                    

munkaszüneti nap: zárva

tárgyhó 1-5.         

munkanap:  6:00-16:00                                     

szabad és munkaszüneti 

nap: zárva                                   

minden hó 6-30/31.                       

munkanap: 7:00-14:00                          

szabad és munkaszüneti 

nap: zárva 

munkanap: 6:00-16:00                    

szabad és munkaszüneti nap: 

zárva

minden nap: 4:00-22:30                      

szabad és munkaszüneti 

nap: 5:00-17:00

munkanap: 4:00-22:30                      

szabad és munkaszüneti 

nap:    5:00-17:00

-

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés, 

panaszkezelés, pótdíjügyintézés, 

díjvisszatérítés, panaszkezelés

Autóbusz-állomás 

Esztergom

2500 Esztergom, 

Simor János u. 

+36-33-511-720 

+36-33-511-721

munka és szabadnapokon: 

6:00-19:00                    

munkaszüneti napokon.: 

6:00-13:00

tárgyhó 1-5.           

munkanap 6:00-18:30   

Szabad és munkaszüneti 

nap: zárva                               

minden hónap 6-30/31                           

H, Sze,Csüt: 7:00-14:30                      

K: 8:00-18:30                                     

P: 8:00-13:00                                                           

szabad és munkaszüneti 

nap: zárva

munka és szabadnap: 6:00-19:00                    

munkaszüneti nap.:  6:00-13:00
minden nap: 4:30-22:30                       

minden nap: 4:30-22:30  

(kulcsos)                      
-

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés, 

panaszkezelés, pótdíjügyintézés, 

díjvisszatérítés, panaszkezelés, 

különjárat megrendelése

Volán telep 

Oroszlány

2840 Oroszlány, 

Táncsics M. u. 64.
+36-34-560-605

munkanap: 6:00-16:00 

szabad és munkaszüneti 

napokon.: zárva

tárgyhó 1-5.           

munkanap 6:00-16:00   

Szabad és munkaszüneti 

nap: zárva                               

minden hónap 6-30/31 

7:00-14:00                                                                                                                

szabad és munkaszüneti 

nap: zárva

munkanap: 6:00-16:00                                        

szabad és                                    

munkaszüneti nap: zárva    

- - -

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés, 

panaszkezelés, pótdíjügyintézés, 

díjvisszatérítés, panaszkezelés, 

különjárat megrendelése

Autóbusz-állomás 

Kisbér

2870 Kisbér, 

Városház tér
+36-34-352-220

munkanap:    6:00-16:00                                      

szabadnap: 6:00-12:00 

munkaszüneti nap:           

zárva

munkanap:  6:00-16:00                                     

szabadnap:6:00-12:00 

munkaszüneti nap: zárva   

munkanap: 6:00-16:00 

szabadnap:      6:00-12:00                                      

munkaszüneti nap: zárva

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

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, talált tárgy kezelés, 

panaszkezelés, pótdíjügyintézés, 

díjvisszatérítés, panaszkezelés

Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap

wifi szolgáltatás halláskárosultak akadálymentesítése (indukciós hurok)

bankkártyás fizetés lehetősége

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

figyelembevételével)

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

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

figyelembevételével)

   A VOLÁNBUSZ Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások   

Megnevezés Cím Telefon
Nyitva tartás

Akadálymentesség Szolgáltatások


