
Irodák újranyitása 
 

 

 Alhambra Tours –Pilisvörösvár: május 18-tól csökkentett üzemmód, Június 2-től újra rendesen nyitva 

 Angel’s life: nyitva 

 Barátság Kulturális Központ: nincsenek még nyitva, nincs infó a nyitásról 

 Budapest Sportaréna – Ticketa: még nincsenek nyitva, nincs új időpont 
 Csermák Hangszerüzlet Szeged: még nem tudják mikor nyitnak 

 EuroTravel: nyitva vannak 

 Fókusz-Líra Pécs: már nyitva 9-17-ig, szombaton 10-14-ig 

 Funcode: szerdától nyitnak 

 Gruber Travel (SHOPMARK): május 20-tól: Hétfőtől péntekig : 10-18, Szombat : 10-14 

 Ibolya Jegyiroda Lurdy ház: Június 2-től tervezik az újranyitást 
 IBUSZ BP  Aranykéz utca: hétköznapokon 14 óráig 

 Ibusz Debrecen: korlátozottan hétköznaponként 15:00-ig 

 Ibusz Esztergom: korlátozottan 10.00-15.00 

 IBUSZ Oktogon: május 19-től hétköznaponként 9-15-ig 

 Ibusz Pécs: május 16-tól hétfőtől - szombatig: 09.00.-20.00.h, vasárnap: 10.00.-18.00.h 

 Jegymánia:  06.02-án nyitnak ki, addig home office-ban dolgoznak tovább 

 Kancsár és Társa: nyitva vannak, 8.30-17.00 

 Kölcsey Központ Debrecen: Júni 02-től nyitnak 

 Lemezkuckó: nyitva 10-18 között 

 Levion: már nyitva, 10-15 

 Líra Debrecen: korlátozottan – hétköznap 9-15 

 Líra Dunakeszi: korlátozottan május 18-tól 10:00-15:00-ig 

 Líra Kecskemét: csökkentett nyitvatartással hétköznap 9-15, szombat 9-12 

 Líra Kiskunhalas: korlátozottan H-P: 9-15 , Szombat:9-12 

 Líra Könyváruház Market Central: május 18-tól minden nap 10-18 

 Líra könyvesboltok: mindenhol nyitva, de nem teljes nyitvatartással 

 Líra Szinvapark: korlátozott nyitva tartás Hétfő - Péntek: 9:00 - 15:00, Szombat: 9:00 - 13:00 

 Magyar Autóklub ügyfélszolgálati irodái: még nincs időpont az újranyitásra 

 Media Markt Székesfehérvár: H - Sz : 9:00 - 20:00, V : 9:00 - 18:00 

 Mediaworks Hungary Zrt. (szombathely- Vas népe): hétköznapokon 8-16 

 Omega Jegyiroda: nincsenek még nyitva és nincs pontos információ az újranyitásról, lehet csak Augusztus 

vagy Szeptember 

 OTP Travel irodák: még nincsenek nyitva, nincs új időpont 
 Pestlőrinczi iroda: májusban részlegesen, csak hétköznapokon van 8-12 nyitva 

 Rózsavölgyi: május 18-tól: 10-17-ig hétköznap, szombaton 10-13-ig 

 Sümegi Travel: nyitva vannak 

 Step Travel: május 25-től hétköznaponként 9-15 

 TicketLine: nyitva vannak 

 Ticketportal Központi Jegyiroda: egyenlőre zárva, június elején kerül elbírálásra a nyitás lehetősége 

 Top Travel: heti két nap, csökkentett nyitvatartással 

 Tourinform Alsóörs: Június 2-től nyitnak ki 
 Tourinform Balatonalmádi: június 1-én nyitnak ki 

 Tourinform Békéscsaba: május 28-tól újra nyitva 

 Tourinform Hódmezővásárhely: Augusztus 1–én nyitnak 

 Tourinform Kaposvár: nyitva, nem zártak be 

 Tourinform Kazincbarcika: június 15-től nyitnak 



 Tourinform Kőrös-mente: hétköznaponként 8-16.30 

 Tourinform Nagykanizsa: nincs pontos infó, talán május végén nyitnak 

 Tourinform Székesfehérvár: Május végi nyitással terveznek/egyeztetés alatt a pontos dátum 

 Tourinform Vác: nincs pontos dátum a nyitásról 

 Tourinform Veszprém: május 30-ra tervezik a nyitást 

 Vigadó (monori iroda): még nincsenek, kormányzati határozatra várnak 

 Vista Mamut: nincs információ az újranyitásról 

 Welcome Programszervező Iroda (Szalma Csárda): pontos dátum nincs, június 1-2 hete 

 


