
Forgalmi 

szolgálat
Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Autóbusz-állomás, 

Celldömölk

9500 Celldömölk, 

Szabadság tér

 1-2.
+36-95-420-378

munkanap:

6.00-14.30

minden hónap 1-6. napjain:

munkanap: 5.30-11.00 és 

11.45-15.00;                             

a hónap többi napjain:

munkanap: 6.00-10.40 és 

11.00-14.30

minden hónap 1-6. napjain:

munkanap: 5.30-11.00 és 

11.45-15.00;

a hónap többi napjain: 

munkanap: 6.00-10.40 és 

11.00-14.30

Intermodális, 

minden nap:               

03.00-23.00

Intermodális, minden 

nap:

03.00-23.00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés, pótdíj 

ügyintézés

Autóbusz-állomás, 

Körmend

9900 Körmend, 

Vasútmellék u. 16.
+36-94-594-431

munkanap:

 04.15-20.00,

szabadnap: 

5.15-14.30

munkanap:

5.15-11.00 és 11.45-15.15

munkanap:

 04.15-20.00,

szabadnap:

 5.15-10.00 és

10.20-14.30

Intermodális, 

minden nap:                 

04.25-21.45

Intermodális, minden 

nap:

04.25-21.45

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés, pótdíj 

ügyintézés

Autóbusz-állomás, 

Kőszeg

9730 Kőszeg,               

Liszt F. u. 1.
+36-94-561-651              

munkanap:

 6.00-14.40

minden hónap 1-6. napjain: 

munkanap: 6.00-11.00 és 

11.45-15.30;

a hónap többi napjain:

munkanap: 6.00-11.00 és 

11.20-14.40

minden hónap 1-6. napjain:

munkanap: 6.00-11.00 és 

11.45-15.30;

a hónap többi napjain:

munkanap: 6.00-11.00 és 

11.20-14.40

- -

menetrendi információ, 

nemzetközi menetjegy és 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, pótdíj ügyintézés

Autóbusz-állomás, 

Sárvár

9600 Sárvár,       

Laktanya u. 11.
+36-95-320-244

munkanap:

 4.15-20.00,

szabadnap:

 5.15-14.30

minden hónap 1-6. napjain:

munkanap: 5.15-11.00 és 

11.45-15.15;

a hónap többi napjain:

munkanap: 6.00-11.00 és 

11.20-14.30

munkanap:

 4.15-20.00,

szabadnap: 

5.15-10.00 és 10.20-14.30

munkanap:             

5.15-22.30,                               

szabad- és 

munkaszüneti nap:                                  

5.15-19.40

nyilvános:

munkanap:                    

5.00-20.10,                       

szabad- és 

munkaszüneti nap:              

6.00-20.00

mozgássérült:

munkanap:

4.15-20.00

szabadnap:

5.15-14.30

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés, pótdíj 

ügyintézés

Autóbusz-állomás, 

Szentgotthárd

9970 

Szentgotthárd, Ady 

u. 7.

 +36-94-554-

455              

munkanap:

 5.20-14.10

minden hónap 1-6. napjain:

munkanap: 5.20-11.00 és 

11.45-15.15;

a hónap többi napjain:

munkanap: 5.20-10.00 és 

10.20-14.30

minden hónap 1-6. napjain:

munkanap: 5.20-11.00 és 

11.45-15.15;

a hónap többi napjain:

munkanap: 5.20-10.00 és 

10.20-14.30

Intermodális, 

minden nap:             

03.45-22.35 

Intermodális, minden 

nap:

03.45-22.35 

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés, pótdíj 

ügyintézés

Autóbusz-állomás 

(országos, 

regionális), 

Szombathely

9700 Szombathely,       

Ady tér 2.

 

+36-94-312-054

minden nap:     

0.00-24.00

minden hónap 1-6. napjain:

munkanap: 5.15-17.20,   

minden hónap első 

szabadnapja: 7.00-11.00;                     

a hónap többi napjain:

munkanap: 7.00-11.00 és 

11.30-16.20          

munkanap:

 4.30-22.30,                   

szabad- és munkaszüneti 

nap: 4.30-12.00 és                             

12.45-22.30

minden nap:                          

5.00-22.30

minden nap:                             

5.00-23.00

menetrendi információ, helyi és 

nemzetközi menetjegy, illetve 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés

Autóbusz-állomás             

(helyi)               

Szombathely

9700 Szombathely, 

Éhen Gyula tér
+36-94-314-342

minden nap:     

5.00-22.30

minden hónap 1-6. napjain:

munkanap: 5.15-17.20,   

minden hónap első 

szabadnapja: 7.00-11.00;             

a hónap többi napjain:

munkanap: 7.00-11.00 és 

11.30-16.20

munkanap:

 5.00-17.00 és

 17.20-22.30,

  szabad- és munkaszüneti 

nap: 5.00-10.00 és                                                 

10.20-17.00 és                          

17.20-22.30      

- -

menetrendi információ, helyi 

menetjegy valamint helyi és 

helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés

Utazási Iroda, 

Szombathely

9700 Szombathely, 

Thököly u. 30.
+36-94-311-134

munkanap:                             

8.00-16.20

munkanap:                           

8.00-16.20
- - -

különjárati ügyintézés, helyi 

menetjegy és bérletárusítás, 

utazásszervezés és közvetítés, 

utasbiztosítás,

pótdíj ügyintézés:  

munkanapokon: 8.00-15.00

Szolgáltató központ, 

Szombathely

9700 Szombathely, 

Körmendi út 92. 
+36-94-517-678  - -  - - -  -

panaszkezelés, díjvisszatérítés

munkanap: 7.00-15.20

Autóbusz-állomás, 

Vasvár

9800 Vasvár, 

Köztársaság tér 21.

 +36-94-573-

357            

munkanap: 

6.00-14.40 

minden hónap 1-6. napjain:

munkanap: 5.15-11.00 és 

11.45-15.15;                              

a hónap többi napjain: 

munkanap: 6.00-11.00 és 

11.20-14.40

minden hónap 1-6. napjain:

munkanap: 5.15-11.00 és 

11.45-15.15;

a hónap többi napjain: 

munkanap: 6.00-11.00 és 

11.20-14.40

minden nap:                          

5.00-19.00

minden nap:                         

6.00-20.00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés, pótdíj 

ügyintézés

Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap
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Jelmagyarázat:

Az ÉNYKK Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                            

Telefon:Cím:Megnevezés: SzolgáltatásokAkadálymentesség

Nyitva tartás

vasárnap és ünnepnap

szombat (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés 

figyelembevételével)

parkoló mozgássérültek részére összevont és/vagy kocsiállási kijelzők megléte

akadálymentes rámpa megléte vagy padkamentesség 

vezetősáv látássérültek részére hangos utastájékoztatás

WC mozgássérültek részére 
hétköznap (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos 

rendelkezés figyelembevételével)




