
Forgalmi szolgálat Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

7150 Bonyhád, 

Zrínyi u. 3.
36-74-550-610

munkanap: 4.30-22.30                 

szabad- és 

munkaszüneti nap: 4.30-

20.00

munkanap 1.-től 5.-ig: 7.00-

12.00 és 12.20-17.00  

további munkanap: 7.25-

12.00 és 12.20-15.25

munkanap: 4.30-22.30                 

szabad- és munkaszüneti 

nap: 4.30-20.00

munkanap: 4.30-22.30                 

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

4.30-20.00

minden nap: 0.00-24.00

menetrendi információ, helyi 

menetjegy és bérletárusítás, 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, pótdíj ügyintézés, 

díjvisszatérítés, talált tárgy kezelés, 

büfé, hírlapárusítás, kerékpár 

tároló, 

7200 Dombóvár, 

Baross tér 1.
36-74-466-434

munkanap: 4.20-19.40                 

munkaszüneti nap: 5.45-

18.30

munkanap 7.00-15.30

munkanap: 4.20-19.40                 

munkaszüneti nap: 5.45-

18.30

minden nap: 3.25-

22.30
minden nap: 3.25-22.30

menetrendi információ, helyi 

menetjegy és bérletárusítás, 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, különjárati 

ügyintézés, pótdíj ügyintézés, 

díjvisszatérítés, poggyász 

megőrzés, talált tárgy kezelés, 

nyilvános telefon, ATM, büfé, 

hírlapárusítás, kerékpár tároló,

7064 Gyönk,  

Hősök tere 1.
36-74-448-151 munkanap: 6.00-14.00

munkanap: 6.00-12.00 és 

12.20-14.00
munkanap: 6.00-14.00

munkanap: 5.30-21.00                 

szabad- és 

munkaszüneti nap: 

5.30-14.00

munkanap: 5.30-21.00                 

szabad- és 

munkaszüneti nap: 5.30-

14.00

menetrendi információ, helyi 

menetjegy és bérletárusítás, 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, különjárati 

ügyintézés, pótdíj ügyintézés, 

díjvisszatérítés, poggyász 

megőrzés, talált tárgy kezelés, 

nyilvános telefon, ATM, büfé, 

hírlapárusítás, kerékpár tároló,

7030 Paks, 

Táncsics utca 14/A
36-75-311-041 minden nap: 5.00-21.00

munkanap 1.-től 6.-ig: 6.00-

12.00 és 12.20-16.00  

további munkanap: 7.00-

12.00 és 12.20-16.00

minden nap: 5.00-21.00
minden nap: 5.00-

20.30
minden nap: 5.00-20.30

menetrendi információ, helyi 

menetjegy és bérletárusítás, 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, különjárati 

ügyintézés,   talált tárgy kezelés, 

nyilvános telefon, büfé, 

hírlapárusítás, kerékpár tároló

7100 Szekszárd, 

Pollack M. u. 1.
36-74-528-899

minden nap:               

00.00-24.00   

munkanap 1.-től 5.-ig: 6.30-

12.00 és 12.20-17.00  

további munkanap: 7.00-

12.00 és 12.20-16.00

minden nap:               00.00-

24.00   

minden nap: 5.00-

22.15.
minden nap: 0.00-24.00

menetrendi információ, helyi 

menetjegy és bérletárusítás, 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, különjárati 

ügyintézés, pótdíj ügyintézés, 

díjvisszatérítés, poggyász 

megőrzés, talált tárgy kezelés, 

nyilvános telefon, ATM, büfé, 

hírlapárusítás, kerékpár tároló,

7090 Tamási, 

Vasút u. 1.
36-74-471-021 munkanap: 6.00-16.30

munkanap 1.-től 8.-ig: 7.00-

16.00  további munkanap: 

11.00-15.00

munkanap: 6.00-16.30 munkanap: 6.00-18.00 munkanap: 6.00-18.00

helyi menetjegy és bérletárusítás, 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, különjárati 

ügyintézés, pótdíj ügyintézés, 

díjvisszatérítés, poggyász 

megőrzés, talált tárgy kezelés, 

7100 Szekszárd, 

Költsey ltp. 21.
36-74-512-351 

munkanap 1.-től 5.-ig 

hétfőtől-csütörtökig: 08.00-

12.00 és 12.20-16.00, 

pénteken 08.00-12.00 és 

12.20-15.00               

további munkanap: hétfőtől-

csütörtökig: 08.00-12.00 és 

12.20-15.30, pénteken 

08.00-13.00 

munkanap 1.-től 5.-ig 

hétfőtől-csütörtökig: 08.00-

12.00 és 12.20-16.00, 

pénteken 08.00-12.00 és 

12.20-15.00               

további munkanap: hétfőtől-

csütörtökig: 08.00-12.00 és 

12.20-15.30, pénteken 

08.00-13.00 

menetrendi információ, helyi és 

helyközi bérletárusítás, 

díjvisszatérítés,

7020 Dunaföldvár, 

Mészáros u. 2.
36-75-343-926

munkanap 1.-től 6.-ig  05.00-

09.00 és 12.00-15.00  

munkanap 1.-től 6.-ig  05.00-

09.00 és 12.00-15.00  
00:00 - 24:00 06:00 - 18:00

 menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, díjvisszatérítés,

Jelmagyarázat:

WC mozgássérültek részére Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap

wi-fi

A VOLÁNBUSZ ZRT. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                            

Megnevezés: Cím: Telefon:

Nyitvatartás

Akadálymentesség Szolgáltatások

Autóbusz-állomás,

 Bonyhád

Autóbusz-állomás, 

Dombóvár

Autóbusz-állomás, 

Gyönk

Autóbusz-állomás, 

Paks

Autóbusz-állomás, 

Szekszárd

vasárnap és ünnepnap

halláskárosultak akadálymentessége (indukciós hurok)

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, 

Tamási

Ügyfélszolgálati Iroda, 

Szekszárd

Autóbusz-állomás, 

Dunaföldvár

parkoló mozgássérültek részére összevont és/vagy kocsiállási kijelzők megléte


