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ZALAEGERSZEG
új menetrend
2023. március 18-tól

Andráshida, Apátfa, Gébárt,
Botfa és Zalabesenyő
közlekedési kapcsolatai



Zalaegerszeg helyi közlekedése évtizedek óta nem 
változott átfogóan, mindeközben az utazási szokások 
folyamatosan változtak és a város szerkezete is 
jelentősen átalakult.
 
Az új menetrend az utazási igények felmérésével 
kapott adatok felhasználásával készült. 
Célunk, hogy a helyi közlekedés fenntarthatóbbá 
váljon, és emellett jelentősen javuljanak az 
átszállásmentesen elérhető kapcsolatok. 

Számos városrész között létesül közvetlen járat, 
például a Kertváros és Landorhegy vagy Botfa és a 
Belváros között, de az áruházak térsége is közvetlenül 
lesz elérhető közösségi közlekedéssel a lakótelepek 
irányából.

Jelen szórólap Gébárt, Andráshida, Apátfa, Botfa és
Zalabesenyő új autóbuszos közlekedését mutatja be.

A március 18-ától érvényes 
menetrend és az új vonalhálózati 
térkép elérhető a honlapunkon:
www.volanbusz.hu/zalaegerszeg

Utazástervezéshez ajánljuk:
   Google térkép
   menetrendek.hu

2023. március 18-tól új útvonalakon, 
új menetrend szerint közlekednek 
Zalaegerszegen a helyi autóbuszok

Április 1-től a zalaegerszegi helyi közlekedés 
díjszabása is változik.
Az új jegyárakról, jegy- és bérlettípusokról
a későbbiekben a honlapunkon adunk tájékoztatást.

A menetrendi füzet hamarosan elérhető lesz 
az autóbusz-állomás pénztárában.



GÉBÁRT, ANDRÁSHIDA, APÁTFA, HATHÁZ KAPCSOLATAI
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1 Vasútállomás ◄► Andráshida

14 Botfa (◄► Zalabesenyő) ◄► Autóbusz-állomás
 ◄► Andráshida
Új, közvetlen autóbuszvonal, mellyel elérhető Botfa, Zalabesenyő és
a város déli részén található munkahelyek.

A járatok a jelenlegivel szinte megegyező járatsűrűséggel, 
de változó indulásokkal közlekednek Andráshida és a belváros között.
  a reggeli csúcsidőben 20 percenként, 
  délelőtt és este 30-60 percenként, 
  illetve délután 30 percenként, 
  hétvégén egész nap 60-120 percenként

Átlagosan, időszaktól függően minden második járat közlekedik 
a 14-es vonalon.

Andráshidára a C1-es és a 69-es járatok helyett a műszakos eljutásokat 
az új 24-es járatok biztosítják majd, közel a jelenlegi időfekvésekben, 
ezáltal megtartva a közvetlen kapcsolatokat.

A helyi közlekedésbe vont helyközi járatok kedvezőbb fekvésbe kerülnek, 
ezzel is egyenletesebb kiszolgálást biztosítva a településrészeknek.

BOTFA ÉS ZALABESENYŐ KAPCSOLATAI

14 Botfa (◄► Zalabesenyő) ◄► Autóbusz-állomás
 ◄► Andráshida
Új, közvetlen autóbuszvonal, mellyel elérhető Ola, Gébárt, Hatház,
Apátfa és Andráshida.

A járatok Botfa és a belváros között
  a reggeli csúcsidőben 30 percenként, 
  napközben 60 percenként közlekednek.

Átlagosan, időszaktól függően minden második járat közlekedik 
a 14-es vonalon.

A 4-es buszok az Autóbusz-állomásig meghosszabbítva közlekednek.

A helyi közlekedésbe bevont helyközi járatok kedvezőbb fekvésbe kerülnek, 
ezzel is egyenletesebb kiszolgálást biztosítva a településrészeknek.

A városrészt érintő változás lényege az, hogy az Andráshidát elérő járatok 
egy része Botfáig közlekedik tovább, ezáltal a város déli részén található 
munkahelyek, illetve Zalabesenyő és Botfa is elérhetővé válik közvetlenül 
Andráshidáról 14-es jelzéssel az 1-es járatok mellett.

Botfa és Zalabesenyő tekintetében a jövőben közvetlen belvárosi 
kapcsolatot biztosítunk az új vonalhálózat által.

Autóbusz-állomás ◄► Andráshida1622 6255 6275 6278 6292
1667 6235 6240 6241 6243 6246 6247

A helyi szolgáltatásba bevont helyközi járatok a mainál egyenletesebb 
eljutásokat biztosítanak, kiegészítve a helyi járatokat. Ezek a helyközi járatok 
normál helyi menetjeggyel vagy bérlettel is igénybe vehetők. 

Autóbusz-állomás ◄► Déli Ipartelep

A felsorolt helyközi vonalakon csak a menetrendi füzetben feltüntetett járatok vehetők igénybe
helyi jeggyel vagy bérlettel.



Gébárt, Andráshida, Apátfa, Botfa és Zalabesenyő városrészeket 
kiszolgáló autóbuszvonalak kivonatos menetrendje
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Helyi jeggyel és bérlettel igénybe vehető helyközi járatok

Autóbusz-állomás ► Teskándi elágazás ► Andráshida

Andráshida ► Teskándi elágazás ► Autóbusz-állomás

Autóbusz-állomás ► Déli ipartelep

Déli ipartelep ► Autóbusz-állomás


