3-as számú Függelék:
Jegy- és Bérletárusító helyek elérhetőségei
A Jegy- és Bérletárusító helyeken a forint a fizetőeszköz.
1.1.1. Szolnoki területi forgalmi igazgatóság
1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás, bérletpénztár
Cím:
Nyitva tartás:
Pénztár:

5000 Szolnok, Ady Endre u. 15.
1-jétől - 6.-ig munkanapokon:
7.-től - 31.-ig munkanapokon:

6:00 órától
18:00 óráig
6:00 órától
11:00 óráig
12:00 órától
17:00 óráig
Ha a szombat beleesik a hónap első hat napjába, akkor
szombaton:
7:00 órától
12:00 óráig

Szolgáltatások:
a) Utazási igazolványok kiállítása és Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi bérletárusítás, Szolnok városi helyi jegy- és bérletárusítás, Bankkártyás fizetés
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Menetrendi kiadványok árusítása (Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi kötet, és Szolnok
város helyi menetrendi kötet) a pénztárnál,

1.1.1.1.1 Törökszentmiklósi Autóbusz-állomás, bérletpénztár
Cím:
Nyitva tartás:
Pénztár:

5200 Törökszentmiklós, Kutas B. u. 2.
1-jétől 10.-ig munkanapokon:
11.-től 31.-ig munkanapokon:

6:15 órától
13:00 órától

16:30 óráig
16:00 óráig

Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi bérletárusítás és utazási igazolványok kiállítása, Bankkártyás fizetés
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi menetrendi kiadványok árusítása,
1.1.1.1.2. Tiszaföldvár Autóbusz-állomás
Cím:

Tiszaföldvár, Kossuth Lajos 128.

Telefon:

56/470-240

Nyitva tartás:
Pénztár:

munkanapokon:

6:00 órától
12:00 órától

10:00 óráig
16:00 óráig

Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi és Szolnok város helyi bérletárusítás és utazási igazolványok kiállítása, Bankkártyás fizetés,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi menetrendi kiadványok árusítása,
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1.1.1.2. Szolnoki helyi Autóbusz-állomás, bérletpénztár
Cím:
Nyitva tartás:
Pénztár:

5000 Szolnok, Jubileum tér 2/a.
1-jétől 6.-ig munkanapokon:
7.-től 31.-ig munkanapokon:

6:00 órától
6:00 órától
12:00 órától
Ha a szombat beleesik a hónap első hat napjába, akkor
szombaton:
7:00 órától

18:00 óráig
11:00 óráig
16:00 óráig

12:00 óráig
Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi bérletárusítás, Szolnok városi helyi jegy- és bérletárusítás, és utazási igazolványok kiállítása, Bankkártyás fizetés,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Menetrendi kiadványok árusítása (Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi kötet, és Szolnok
város helyi menetrendi kötet),
1.1.1.2.1 Szolnok Ispán körúti bérletpénztár
Cím: 5000 Szolnok, Szolnok Ispán körút 11.
Nyitva tartás:
Pénztár:

1-jétől 6.-ig munkanapokon:

06:00 órától
12:00 órától
Ha a szombat beleesik a hónap első hat napjába, akkor
szombaton:
7:00 órától

11:00 óráig
17:00 óráig

12:00 óráig
Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi bérletárusítás, Szolnok városi helyi jegy- és bérletárusítás, és utazási igazolványok kiállítása, Bankkártyás fizetés,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Szolnok város helyi menetrendi kötet árusítása,
1.1.1.2.2 Szolnok Városmajor úti (Tallinn városrész) bérletpénztár
Cím: 5000 Szolnok, Városmajor út 52.
Nyitva tartás:
Pénztár:

1-jétől 6.-ig munkanapokon:

06:00 órától
12:00 órától
Ha a szombat beleesik a hónap első hat napjába, akkor
szombaton:
7:00 órától

11:00 óráig
17:00 óráig
12:00 óráig

Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi bérletárusítás, Szolnok városi helyi jegy- és bérletárusítás, és utazási igazolványok kiállítása, Bankkártyás fizetés,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Szolnok város helyi menetrendi kötet árusítása,
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1.1.1.2.3 Szolnok Széchenyi körúti bérletpénztár
Cím: 5000 Szolnok, Széchenyi körút 14.
Nyitva tartás:
Pénztár:

1-jétől 6.-ig munkanapokon:

06:00 órától
12:00 órától
Ha a szombat beleesik a hónap első hat napjába, akkor
szombaton:
7:00 órától

11:00 óráig
17:00 óráig
12:00 óráig

Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi bérletárusítás, Szolnok városi helyi jegy- és bérletárusítás, és utazási igazolványok kiállítása, Bankkártyás fizetés,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Szolnok város helyi menetrendi kötet árusítása,

1.1.1.3. Jászberényi Autóbusz-állomás, bérletpénztár
Cím:

5100 Jászberény, Petőfi tér 2.

Nyitva tartás:
Pénztár:

1-jétől 10.-ig munkanapokon:
11.-től 31.-ig munkanapokon:

7:00 órától
12:00 órától
13:00 órától

11:00 óráig
16:00 óráig
16:00 óráig

Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi és Jászberény helyi bérletárusítás és utazási igazolványok kiállítása, Bankkártyás fizetés,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Menetrendi kiadványok árusítása (Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi kötet, és Jászberény
város helyi menetrendi kötet) a pénztárnál,
1.1.1.4. Karcagi Autóbusz-állomás, bérletpénztár
Cím:
Nyitva tartás:
Pénztár:

5300 Karcag, Széchenyi tér 1.
1-jétől 10.-ig munkanapokon:
11.-től 31.-ig munkanapokon:

7:00 órától
12:00 órától
12:00 órától

11:00 óráig
15:30 óráig
15:30 óráig

Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi és Karcag helyi bérletárusítás és utazási igazolványok
kiállítása,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Menetrendi kiadványok árusítása (Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi, és helyi (Karcag)
menetrendi kötet) a pénztárnál,
1.1.1.4.1. Tiszafüredi Autóbusz-állomás, bérletpénztár
Cím:
Nyitva tartás:
Pénztár:

5350 Tiszafüred, Bartók B. u. 37.
1-jétől 10.-ig munkanapokon:

7:00 órától

12:00 óráig

4

14:00 órától
7:00 órától

16:00 óráig
12:00 óráig

6:00 órától
12:00 órától
6:00 órától

11:00 óráig
14:30 óráig
11:00 óráig

11.-től 31.-ig munkanapokon:
Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi és Tiszafüred helyi bérletárusítás és utazási igazolványok kiállítása,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Menetrendi kiadványok árusítása (Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi, és helyi (Tiszafüred) menetrendi kötet) a pénztárnál,
1.1.1.4.2. Kisújszállási Autóbusz-állomás, bérletpénztár
Cím:
Nyitva tartás:
Pénztár:

5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1.
1-jétől 10.-ig munkanapokon:

11.-től 31.-ig munkanapokon:
Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi bérletárusítás és utazási igazolványok kiállítása, Bankkártyás fizetés,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Menetrendi kiadványok árusítása (Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi menetrendi kötet) a
pénztárnál,
1.1.1.5. Kunszentmártoni Autóbusz-állomás, bérletpénztár
Cím:
Nyitva tartás:
Pénztár:

5440 Kunszentmárton, Kossuth L u. 32.
1-jétől – 6.-ig munkanapokon: 7:00 órától
7.-től – 31.-ig munkanapokon: 7:00 órától

15:00 óráig
11:00 óráig

Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi bérletárusítás és utazási igazolványok kiállítása,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Menetrendi kiadványok árusítása (Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi kötet) a pénztárnál,

1.1.1.5.1. Mezőtúri Autóbusz-állomás, bérletpénztár
Cím:
Nyitva tartás:
Pénztár:

5400 Mezőtúr, Földvári u. 10.
1-jétől – 6.-ig munkanapokon: 7:00 órától
7.-től – 31.-ig munkanapokon: 7:00 órától

15:00 óráig
11:00 óráig

Szolgáltatások:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi és Mezőtúr helyi bérletárusítás és utazási igazolványok
kiállítása,
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról, a személyszállítási szolgáltatásokról,
e) Menetrendi kiadványok árusítása (Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyközi, és helyi (Mezőtúr)
menetrendi kötet) a pénztárnál,
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1.1.2. Egri területi forgalmi igazgatóság
1.1.2.1. Eger, Autóbusz-állomás elővételi pénztára
Cím:

3300 Eger, Barkóczy út 2.

Nyitva tartás:

Munkanap:
szombaton (szabadnapon):
vasár- és ünnepnap:

6.00 órától - 18.00 óráig
8.00 órától - 16.00 óráig
10.00 órától - 19.00 óráig

Szolgáltatások (Bankkártyás fizetés):
a) Jegyárusítás belföldi helyközi autóbuszjáratokra:
• vásárlástól számított 30 napon belüli felhasználással,
• meghatározott naptári napra és járatra érvényesítve és ülőhely-foglalással: Eger Budapest járatokra.
b) Jegyárusítás Eger település helyi autóbuszjárataira.
• A településen a jegyeket az autóbuszon érvényesíteni kell.
c) Bérletárusítás
• Bérletárusítás kezdete: általában az érvényesség kezdete előtt 5 nappal,
• Helyközi autóbuszjáratokra (kedvezményes és kedvezmény nélküli félhavi, havi
és 30 napos érvényességű),
• Eger település helyi autóbuszjárataira (kedvezményes és kedvezmény nélküli a
teljes hálózatra.
d) Igazolványok kiállítása és érvényesítése
• helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez viszonylati igazolás, fogyatékosok bérletéhez,
• helyi járatokhoz bérlet használatához, kedvezményes bérlet használatához, díjtalan
utazáshoz.
1.1.2.2.1. Eger, Lajosváros, helyi járati végállomás
Cím:

3300 Eger, Mátyás király út 165.

Nyitva tartás:

hétköznap:
szombaton (szabadnapon):
vasár- és ünnepnap:

4.30 órától 20.30 óráig
4.30 órától 16.30 óráig
4.30 órától 16.30 óráig

Szolgáltatások:
a) Eger település helyi autóbuszjárataira menetjegy árusítás,
b) Bérletárusítás:
• Helyközi autóbuszjáratokra (kedvezményes és kedvezmény nélküli félhavi, havi és 30
napos érvényességű),
• Eger település helyi autóbuszjárataira (kedvezményes és kedvezmény nélküli a teljes hálózatra,
• Minden hónap 1-5 napig 7.00 – 15.00 óra között.
1.1.2.2.2. Eger, TESCO helyi járati végállomás
Cím:

3300 Eger, Cifrakapu út 164.

Nyitva tartás:

hétköznap:
szombaton (szabadnapon):
vasár- és ünnepnap:

6.00 órától 18.00 óráig
6.00 órától 14.00 óráig
8.00 órától 16.00 óráig
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Szolgáltatások (Bankkártyás fizetés):
a) Eger település helyi autóbuszjárataira menetjegy árusítás,
b) Bérletárusítás:
• Helyközi autóbuszjáratokra (kedvezményes és kedvezmény nélküli félhavi, havi és 30
napos érvényességű),
• Eger település helyi autóbuszjárataira (kedvezményes és kedvezmény nélküli a teljes hálózatra,
c) Igazolvány kiállítása és érvényesítése
• Helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez viszonylati igazolás,
• helyi járatokhoz bérlet használatához, kedvezményes bérlet használatához, díjtalan utazáshoz

1.1.2.3. Gyöngyös, Autóbusz-állomás elővételi pénztára.

Cím:
Nyitva tartás:

3200 Gyöngyös, Búzapiac tér 1.
munkanapokon:
szombaton (szabadnapon):
vasárnap és ünnepnap:

6:00 órától 18:00 óráig
7:00 órától 15:00 óráig
13:00 órától 19:00 óráig

Szolgáltatások (Bankkártyás fizetés):
e) Jegyárusítás nemzetközi és belföldi helyközi autóbuszjáratokra:
f) Jegyárusítás Gyöngyös település helyi autóbuszjárataira.
A jegyeket az utazás megkezdésekor az autóbuszon kell érvényesíteni.
g) Bérletárusítás
Bérletárusítás kezdete:
- általában az érvényesség kezdete előtt legalább 5 munkanappal,
- a hónap első naptári napjától érvényes bérleteké a tárgyhónap megelőző hónap 25- től.
ca) helyközi autóbuszjáratokra (kedvezményes és kedvezmény nélküli félhavi,
havi és 30 napos érvényességű)
cb) Gyöngyös település helyi autóbuszjárataira (kedvezmény nélküli a teljes hálózatra, egy vonalra félhavi, havi, kedvezményes bérletek csak összvonalra és
egész hónapra vásárolhatók)
h) Igazolványok kiállítása és érvényesítése
- helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez viszonylati igazolás, fogyatékosok bérletéhez,
- VOLÁN helyi járatokhoz bérlet használatához kedvezményes bérlet használatához
1.1.2.3.1. Heves, Autóbusz-állomás, elővételi pénztár (forgalmi irodánál).
Cím:

3360 Heves, Hősök út 4.

Nyitva tartás:

hétfőtől- csütörtökig:
a hetek utolsó munkanapján (péntek):

7:30 órától 16:00 óráig
7:30 órától 15:00 óráig

Szolgáltatások:
a) Jegyárusítás nemzetközi és belföldi helyközi autóbuszjáratokra:

-
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b) Bérletárusítás
Bérletárusítás kezdete:
- általában az érvényesség kezdete előtt legalább 5 munkanappal,
- a hónap első naptári napjától érvényes bérleteké a tárgyhónap megelőző hónap 25- től.
c) Igazolványok kiállítása és érvényesítése
- helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez viszonylati igazolás, fogyatékosok bérletéhez.

1.1.2.4. Mátraháza, Autóbusz-állomás, elővételi pénztár (forgalmi irodánál).
Cím:

3200 Gyöngyös, Pagoda utca 8.

Nyitva tartás:

naponta:

4:00 órától 24:00 óráig

Szolgáltatások (Bankkártyás fizetés):
a) Jegyárusítás nemzetközi és belföldi helyközi autóbuszjáratokra:
b) Bérletárusítás
Bérletárusítás kezdete:
- általában az érvényesség kezdete előtt legalább 5 munkanappal,
- a hónap első naptári napjától érvényes bérleteké a tárgyhónap megelőző hónap 25- től.
c) Igazolványok kiállítása és érvényesítése
- helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez viszonylati igazolás, fogyatékosok bérletéhez.

1.1.2.5. Hatvani autóbusz-pályaudvar, elővételi pénztár
Cím:
3000 Hatvan, Boldogi út
Levelezési cím:
3001 Hatvan, Pf.:17.
Nyitva tartás:
minden hónap 1-jétől 7-éig
hétköznap (munkanapon):
szombaton (szabadnapon):
vasár- és ünnepnap:
nyitva tartás:
minden hónap 8-ától hó végéig
hétköznap (munkanapon):
szombaton (szabadnapon):
vasár- és ünnepnap:

6 órától 18 óráig
6 órától 14 óráig
zárva
6 órától 18 óráig
8 órától 12 óráig
zárva

Szolgáltatások (Bankkártyás fizetés):
i) Jegyárusítás Hatvan város helyi autóbuszjárataira érvényes HATVAN kártyás kedvezményes helyi jegyre szóló 5 db-os utalvány.
j) Bérletárusítás
Bérletárusítás kezdete:
- általában az érvényesség kezdete előtt 3 nappal,
- a hónap első naptári napjától érvényes bérleteké a tárgyhónap megelőző
hónap 28-tól.
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ca) helyközi autóbuszjáratokra (kedvezményes és kedvezmény nélküli félhavi, havi és
30 napos érvényességű)
cb) HATVAN helyi autóbuszjárataira (kedvezményes és kedvezmény nélküli a teljes hálózatra, egy vonalra havi érvényességű)
k) Igazolványok kiállítása és érvényesítése
- helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez viszonylati igazolás, fogyatékosok bérletéhez,
VOLÁN helyi járatokhoz bérlet használatához kedvezményes bérlet használatához
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1.1.3. Salgótarjáni területi igazgatóság
1.1.3.1. Salgótarján Helyközi Autóbusz-állomás elővételi jegy- és bérletpénztár.
Cím: 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 6.
Nyitva tartás:

600
1230
szombaton (szabadnapon):
600
hetek első munkanapját megelőző
munkaszüneti nap:
egyéb vasár- és ünnepnap:
hétköznap:

órától 1200 óráig
órától 1800 óráig
órától 1300 óráig
1300-1900 óra között
zárva

Szolgáltatások:
a) Nógrád megyei helyközi és Salgótarján helyi járataira vonatkozóan bérletárusítás, innen
induló országos autóbuszokra elővételi menetjegy árusítás, helyi menetjegy árusítás,
egyéb utazási igazolványok kiállítása és érvényesítése
b) Jegy és bérletárusítás Salgótarján helyi autóbuszjárataira.
c) Igazolványok kiállítása és érvényesítése helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez, fogyatékosok bérletéhez
viszonylati igazolás kiállítása
d) VOLÁN helyi járatokhoz bérlet használatához, kedvezményes bérlet használatához Igazolványok kiállítása és érvényesítése
e) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról és a személyszállításhoz kapcsolódó
egyéb szolgáltatásokról.
f) Bankkártyás fizetési lehetőség

1.1.3.2. Balassagyarmat Autóbusz-állomás elővételi jegy, és bérletpénztár
Cím: 2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 42
Nyitva tartás:
hétköznap:
0700 órától 1200 óráig
1220 órától 1520 óráig
minden hó 1-5-ig
0700 órától 1200 óráig
1220 órától 1700 óráig
szombaton (szabadnapon):
zárva
vasár- és ünnepnap:
zárva
Szolgáltatások:
a) Nógrád megyei helyközi és Balassagyarmati helyi járataira vonatkozóan bérletárusítás,
elővételi menetjegy árusítás, helyi menetjegy árusítás, egyéb utazási igazolványok kiállítása és érvényesítése
b) Jegy és bérletárusítás Balassagyarmat helyi autóbuszjárataira.
c) Igazolványok kiállítása és érvényesítése helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez, fogyatékosok bérletéhez
viszonylati igazolás kiállítása
d) VOLÁN helyi járatokhoz bérlet használatához, kedvezményes bérlet használatához Igazolványok kiállítása és érvényesítése
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e) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról és a személyszállításhoz kapcsolódó
egyéb szolgáltatásokról.

f) Bankkártyás fizetési lehetőség
1.1.3.1.1. Szécsény autóbusz-állomás bérletpénztár
Cím:
3170 Szécsény, Király út 17.
hétköznap:
700 órától 1200 óráig
1300 órától 1430 óráig
szombaton (szabadnapon):
zárva
vasár- és ünnepnap:
zárva
Szolgáltatások:
a) Nógrád megyei helyközi járataira vonatkozóan bérletárusítás, egyéb utazási igazolványok
kiállítása és érvényesítése.
b) Igazolványok kiállítása és érvényesítése helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez, fogyatékosok bérletéhez
viszonylati igazolás kiállítása.
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról és a személyszállításhoz kapcsolódó
egyéb szolgáltatásokról.
d) Bankkártyás fizetési lehetőség
1.1.3.1.2. Pásztó, autóbusz-állomás, bérletpénztár
Cím:
Nyitva tartás:

3060 Pásztó, Vasút út 28.
hétköznap:
szombaton (szabadnapon):

700
1300
zárva

vasár- és ünnepnap:

zárva

órától 1200 óráig
órától 1430 óráig

Szolgáltatások:
a) Nógrád megyei helyközi járataira vonatkozóan bérletárusítás, egyéb utazási igazolványok
kiállítása és érvényesítése.
b) Igazolványok kiállítása és érvényesítése helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez, fogyatékosok bérletéhez
viszonylati igazolás kiállítása.
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról és a személyszállításhoz kapcsolódó
egyéb szolgáltatásokról.
d) Bankkártyás fizetési lehetőség.
1.1.3.1.3. Bátonyterenye bérletpénztár
Cím:
3070 Bátonyterenye, Béke út 106-108.
Nyitva tartás: hétköznap:
700 órától 1200 óráig
1300 órától 1430 óráig
szombaton (szabadnapon):
zárva
vasár- és ünnepnap:
zárva
Szolgáltatások:
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a) Nógrád megyei helyközi és Bátonyterenye helyi járataira vonatkozóan bérletárusítás,
egyéb utazási igazolványok kiállítása és érvényesítése.

b) Igazolványok kiállítása és érvényesítése helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez, fogyatékosok bérletéhez
viszonylati igazolás kiállítása.
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról és a személyszállításhoz kapcsolódó
egyéb szolgáltatásokról.
d) VOLÁN helyi járatokhoz bérlet használatához, kedvezményes bérlet használatához Igazolványok kiállítása és érvényesítése.
e) Bankkártyás fizetési lehetőség
1.1.3.2.1. Rétság bérletárusító hely:
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 209/10.
Nyitva tartás:
hétköznap:
szombaton (szabadnapon):
vasár- és ünnepnap:

730 órától 1200 óráig
1230 órától 1530 óráig
zárva
zárva

Szolgáltatások:
a) Nógrád megyei helyközi járataira vonatkozóan bérletárusítás, egyéb utazási igazolványok
kiállítása és érvényesítése.
b) Igazolványok kiállítása és érvényesítése helyközi járatok bérleteinek használatához, tanulók részére bérletükhöz és levelező tagozatosok menetjegyéhez, fogyatékosok bérletéhez
viszonylati igazolás kiállítása.
c) Tájékoztatás az utazási feltételekről, a díjszabásról és a személyszállításhoz kapcsolódó
egyéb szolgáltatásokról.
d) Panaszfelvétel.

