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ZALAEGERSZEG
új menetrend
2023. március 18-tól

Landorhegy
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 Landorhegy 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.
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18 Vasútállomás  Landorhegyi út  Széchenyi tér ► KertvárosVasútállomás  Landorhegyi út  Széchenyi tér ► Kertváros►  ►►  ►
► Kovács Károly tér ► Landorhegyi út ► Vasútállomás► Kovács Károly tér ► Landorhegyi út ► Vasútállomás
Vasútállomás  Landorhegyi út  Széchenyi tér ► Kertváros►  ►
► Kovács Károly tér ► Landorhegyi út ► Vasútállomás

18A Vasútállomás ► Landorhegyi út ► Széchenyi tér ► Erdész utcaVasútállomás ► Landorhegyi út ► Széchenyi tér ► Erdész utca
► Kertváros ► Kovács Károly tér ► Landorhegyi út ► Kertváros ► Kovács Károly tér ► Landorhegyi út 
► Vasútállomás► Vasútállomás

Vasútállomás ► Landorhegyi út ► Széchenyi tér ► Erdész utca
► Kertváros ► Kovács Károly tér ► Landorhegyi út 
► Vasútállomás

25 Olai bisztró  Landorhegyi út ◄► Kertváros ◄►Ipari parkOlai bisztró  Landorhegyi út ◄► Kertváros ◄►Ipari park◄►◄►Olai bisztró  Landorhegyi út ◄► Kertváros ◄►Ipari park◄►

28 Vasútállomás ► Kertváros ► Landorhegyi út ► VasútállomásVasútállomás ► Kertváros ► Landorhegyi út ► VasútállomásVasútállomás ► Kertváros ► Landorhegyi út ► Vasútállomás

LANDORHEGY KAPCSOLATAI

22 (Vasútállomás Landorhegy ◄► Rákóczi út(Vasútállomás Landorhegy ◄► Rákóczi út◄►) Kertváros ◄► ◄►) Kertváros ◄► 
◄► Zala Park ◄► Csácsbozsok◄► Zala Park ◄► Csácsbozsok
(Vasútállomás Landorhegy ◄► Rákóczi út◄►) Kertváros ◄► 
◄► Zala Park ◄► Csácsbozsok

Jelentősen átalakul Landorhegy közlekedése is.
A változások során számos buszvonal összekötése megtörténik, 
ezáltal jelentősen bővítve a közvetlenül elérhető városi területek számát.

A korábbi 8-as, 10-es és 11-es járatok összekötésével létrejövő új 18-as 
és 18A buszok közvetlen kapcsolatot nyújtanak a belváros, 
az Olai templom és a Kertváros felé
  csúcsidőben 15 percenként
  napközben, egészen késő estig 30 percenként.
Munkanap délelőtt és 18 óra után, szombaton délután és vasárnap egész 
nap minden második járat 18A jelzéssel az Erdész utcát is érinti.

Az új 22-es járatok csúcsidőben, a Kertvárosból indulva az Alsóerdei úton, 
majd Landorhegyen és az Olai városrészen át a Széchenyi térig járnak, 
illetve a Kovács Károly térről indulnak vissza óránként.

Műszakos járatok:

Hajnalban közlekedő körjárat, az korábbi 11A útvonalán.

12 Ebergény ◄► Landorhegy  Rákóczi út  Zala ParkEbergény ◄► Landorhegy  Rákóczi út  Zala Park◄► ◄►◄► ◄►
 Csácsbozsok Csácsbozsok◄►◄►

Ebergény ◄► Landorhegy  Rákóczi út  Zala Park◄► ◄►
 Csácsbozsok◄►

Ebergény ◄► Széchenyi tér / Kovács Károly térEbergény ◄► Széchenyi tér / Kovács Károly térEbergény ◄► Széchenyi tér / Kovács Károly tér12A

Széchenyi tér / Kovács Károly tér ◄► Göcseji út ◄► LandorhegySzéchenyi tér / Kovács Károly tér ◄► Göcseji út ◄► Landorhegy
◄► Rákóczi út ◄► Zala Park ◄► Csácsbozsok◄► Rákóczi út ◄► Zala Park ◄► Csácsbozsok
Széchenyi tér / Kovács Károly tér ◄► Göcseji út ◄► Landorhegy
◄► Rákóczi út ◄► Zala Park ◄► Csácsbozsok
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Az új, meghosszabbított, körjáratként közlekedő 2-es járatokkal 
elérhető a belváros mellett a Kórház, a ZalaPark és Csácsbozsok is.
A 2-es buszok munkanapokon napközben óránként közlekednek,
az Olai templom felé és a Kosztolányi Dezső utca felé együttesen
30 percenként nyújt kapcsolatot a belváros felé.

Munkanapokon, csúcsidőben és hétvégén is közlekedik, biztosítva
Landorhegy és a belváros kapcsolatát.

Jellemzően munkanapokon csúcsidőn kívül, valamint hétvégén közlekedik.

A 2-12-12A-22-es járatok közösen 
  csúcsidőben 10-15, 
  napközben 20-30 percenként 
biztosítják a közvetlen belvárosi kapcsolatot, illetve eljutást adnak 
az áruházak felé is.

A jelenlegi 10C helyett a jövőben a reggeli csúcsidőben 20-as jelzéssel 
induló körjárat.

24E Flex B  Göcseji út ◄► Olai bisztróFlex B  Göcseji út ◄► Olai bisztró◄►◄►Flex B  Göcseji út ◄► Olai bisztró◄►

A Belváros és Landorhegy között 
  csúcsidőben 7-10 percenként
  munkanap napközben az Ola utca és a Kórház felé is 15-15 percenként 
  késő este pedig 15-30 percenként
nyújtunk eljutási lehetőséget.




