
22
12

12A
2

21
2A

volaninform volanbusz 

www.volanbusz.hu/zalaegerszeg
info@volanbusz.hu

volanbusz.hu

ZALAEGERSZEG
új menetrend
2023. március 18-tól

Csácsbozsok és Ebergény 
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 Csácsbozsok és Ebergény 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.



                                   Autóbusz-állomás ◄► Cserlap6214 6216 6217 6219 6220 6221 6226 6230 6231

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. 

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

Ebergénybe a 12-12A járatok 
  csúcsidőben 30,
  azon kívül 60 percenként járnak.

Jelentősen bővül a Csácsbozsok és Cserlap irányába bevont helyközi járatok 
köre, ezáltal a mainál kedvezőbb eljutási lehetőségeket biztosítva, kiegészítve 
a helyi járatokat.
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CSÁCSBOZSOK ÉS EBERGÉNY KAPCSOLATAI

Új, hosszab útvonalon közlekedik, a Kórház és Landorhegy érintésével
munkanapokon, napközben.

Jellemzően este és hétvégén közlekedik a jelenlegi útvonalon.

Új vonal, amely munkanapokon, csúcsidőben és hétvégén is közlekedik,
biztosítva a kapcsolatot Ebergény és Csácsbozsok között, a belvároson át.

Jellemzően munkanapokon csúcsidőn kívül, valamint hétvégén közlekedik.
a 7:20 és 13:20 óra közötti időszakban a Széchenyi térre érkező 12A 
jelzésű járatok minimális várakozást követően 2-es járatként közlekednek 
tovább, így biztosítva eljutást Ebergényből a kórház és a vasútállomás 
irányába is.

Kertváros és Csácsbozsok között, csúcsidőben közlekedik 
a Köztársaság útján át.

Csúcsidőben néhány járat Csácsbozsokról, illetve a Kovács Károly térről 
indulva a Landorhegyi úton át Kertvárosba közlekedik, illetve onnan indul.

A buszok a Landorhegyi úton haladnak végig, ahonnan minimális 
gyaloglással elérhetők a környék iskolái, továbbá mindkét irányban feltárja 
az Ola és Rákóczi Ferenc utcákat - ezzel elérhetővé válnak az itteni iskolák 
és az Interspar is, továbbá munkanapokon csúcsidőszakokban, illetve 
hétvégén közvetlenül elérhetők lesznek a Balatoni úton található 
bevásárlóközpontok is.

A 2-12-22-es járatok Csácsbozsokra közösen
  a reggeli és délutáni csúcsidőben 30 percenként, 
  munkanap napközben és szombaton 60 percenként,
  vasárnap 60-120 percenként közlekednek.



Csácsbozsokot és Ebergényt 
kiszolgáló autóbuszvonalak kivonatos menetrendje
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Csácsbozsokot és Ebergényt 
kiszolgáló autóbuszvonalak kivonatos menetrendje

Csácsbozsok ► Ebergény
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Helyi jeggyel és bérlettel igénybe vehető helyközi járatok
Autóbusz-állomás ► Cserlap

Cserlap ► Autóbusz-állomás


