
Forgalmi szolgálat Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

7570 Barcs, MÁV 

Pályaudvar 1.
+36-82-463-117

munkanap: 5.30-16.15

szabadnap: 7.40-16.00

minden hónap 1-10. 

napjain munkanap: 7.00-

12.00 és 12.45-16.30

a hónap többi napjain 

munkanap: 8.00-12.00 és 

12.20-15.00 

munkanap: 5.30-16.15

szabadnap: 7.40-16.00

munkanap 5.30-22.20

szabad- és 

munkaszüneti napokon 

5.30 - 18.45

minden nap: 3.30-22.00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

pótdíj ügyintézés, díjvisszatérítés, 

talált tárgy kezelés

8840 Csurgó, 

Petőfi tér 23/A.
+36-82-471-134                           nincs

minden hónap 1-10. 

napjain munkanapokon: 

8.00-12.00 és 12.20-15.30 

nincs

munkanap: 7.00-18.00

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

7.00 - 16.00

munkanap:

7:00-18:00

szabad- és munkaszüneti 

nap:

7:00-16:00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

kerékpár tároló

7400 Kaposvár, dr. 

Kaposváry György 

u. 1.

+36-82-418-040 minden nap: 0.00-24.00

minden hónap 1-10. 

napjain munkanap: 7.00-

18.30

a hónap többi napjain 

munkanap: 7.00-17.00

minden hónap 1-10. 

napjain szabadnap: 7.00-

12.00

minden nap: 0.00-24.00
minden nap: 4.40-

22.30

munkaszüneti napok 

kivételével minden nap: 

05.00-22.00 

munkaszüneti napokon: 

05.00-20.00 

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

különjárati ügyintézés, pótdíj 

ügyintézés, díjvisszatérítés, talált 

tárgy kezelés, nyilvános telefon, 

kerékpár tároló,

8700 Marcali, 

Petőfi S. u. 44.
+36-85-410-102

munkanap: 5.30-17.55

szabad- és 

munkaszüneti nap:   

6.40-17.25

hétfőtől csütörtökig 

munkanap: 7.40-12.00 és 

12.20-15.30

pénteki munkanap: 7.40-

12.00 és 12.20-14.00

munkanap: 5.30-17.55

szabad- és 

munkaszüneti nap:   

6.40-17.25

munkanap: 5.00-22.00

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

5.00-20.00

minden nap: 6.00-18.00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

különjárati ügyintézés, pótdíj 

ügyintézés, díjvisszatérítés, talált 

tárgy kezelés, kerékpár tároló,

7500 Nagyatád, 

Kolozsvári u. 1.
+36-82-351-457

munkanap: 4.40 - 22.30 

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

4.40-17.25

minden hónap 1-10-ig 

munkanapokon: 6.30-12.00 

és 12.45-16.00                    

a hónap többi napjain 

munkanapokon: hétfőtől-

csütörtökig 7.30-12.00 és 

12.20-15.30 pénteken 7.30-

12.00 és 12.20-14.00

munkanap: 4.40 - 22.30 

szabad- és 

munkaszüneti nap: 4.40-

17.25

minden nap: 5.00-

22.20

munkanap: 05.30-18.00 

szabadnap: 05.30-16.30  

munkaszüneti nap:     

06.15-08.45 és 14.30-

16.30

menetrendi információ, helyi 

bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

különjárati ügyintézés, pótdíj 

ügyintézés, díjvisszatérítés, talált 

tárgy kezelés,  kerékpár tároló,

8600 Siófok, Fő u. 

71-81.
+36-84-310-220

munkanap: 5.30-22.30

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

5.30-20.30

főszezonban minden 

nap: 5.00-24.00

minden hónap 1-5-ig 

munkanap:  7.00-17.00

a hónap többi napjain 

munkanap:  7.30-12.00 és 

12.20-15.00

munkanap: 5.30-22.30

szabad- és 

munkaszüneti nap:  

5.30-20.30

főszezonban minden 

nap: 5.00-24.00

munkanap: 5.30-22.30

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

5.30-20.30

főszezonban minden 

nap: 5.00-24.00

minden nap: 07.00-19.00

menetrendi információ, helyi 

bérletárusítás, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

különjárati ügyintézés, pótdíj 

ügyintézés, díjvisszatérítés,talált 

tárgy kezelés, nyilvános telefon, 

ATM, büfé,kerékpár tároló,

8660 Tab, Kossuth 

L. u. 2.
+36-84-310-220 nincs

minden hónap 1-5. napjain 

munkanap:  5.30-16.50

a hónap többi napjain 

munkanap:  7.00-11.30 és 

12.00-15.00

nincs

munkanap: 5.30-22.00

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

5.30-19.00

munkanap: 05.45-22.15 

szabad- és munkaszüneti 

nap: 05.45-20.00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés

WC mozgássérültek részére Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap

wi-fi

Az DDKK Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                            

Megnevezés: Cím: Telefon:

Nyitvatartás

Akadálymentesség Szolgáltatások

halláskárosultak akadálymentessége (indukciós hurok)

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

Jelmagyarázat:

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

figyelembevételével)

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

figyelembevételével)

Autóbusz-állomás, 

Siófok

Autóbusz-állomás, Tab

Autóbusz-állomás,

Barcs

Autóbusz-állomás, 

Csurgó

Autóbusz-állomás, 

Kaposvár

Autóbusz-állomás, 

Marcali

Autóbusz-állomás, 

Nagyatád


