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Magyarázat / Legend:
 i  A jelzett járat tanítási napokon közlekedik.
     The highlighted service runs on schooldays only.

Autóbuszjáratok vonalszáma
Bus line number  

GYSEV vonatok indulási és érkezési időpontjai
Departure and arrival times of GYSEV trains

Magyarázat / Legend:
 i  A jelzett járat tanítási napokon közlekedik.
     The highlighted service runs on schooldays only.

Magyarázat / Legend:
15  A járat a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon közlekedik.
      Runs on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week.
19  A járat a tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekedik.
      Runs on days preceding the firs workday of the week during school terms.     
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1642
1643

Nagykanizsa ◄► Zalaegerszeg ◄► Szombathely ◄► Sopron
Lenti ◄► Őriszentpéter ◄► Szombathely ◄► Bükfürdő

1660
1726

Szombathely ◄► Kőszeg ◄► Sopron
Sopron ◄► Kőszeg ◄► Zalaegerszeg ◄► Nagykanizsa

1727
6603

Kőszeg ◄► Szombathely ◄► Tapolca
Szombathely ◄► Kőszeg

6604

6605

Szombathely ◄► Perenye ◄► Lukácsháza ◄► Kőszeg

Szombathely ◄► Lukácsháza ◄► Kőszeg  ◄► (belváros)
Kőszeg, Vasútállomás

6703 Szombathely ◄► Kőszeg ◄► Peresznye ◄► Zsira

Szombathely ◄► Kőszeg

Autóbuszvonal

Vasútvonal

18

Egyéb autóbuszjáratok Szombathely, Autóbusz-állomás és 
Kőszeg, Autóbusz-állomás között

SZOMBATHELY

Gencsapáti

Gyöngyösfalu

6605
1642 1643 1660 1726
1727 6603 6604 6703

6605

1642 1643 1660 1726
1727 6603 6604 6605 6703

KŐSZEG

Autóbusz-
állomás

Vasútvonal
állomással Lukácsháza

Kőszegfalva

6604

Vonat-busz
átszállási pont

Kétirányú útvonalszakasz
és megálló

Egyirányú útvonalszakasz
és megálló

A        -ös autóbuszok
útvonala

6605

Szombathely,
Autóbusz-állomás

Szombathely
Vasútállomás

Szombathely
VasútállomásSzelestey

utca 15.

Neumann János Iskola

11-es Huszár út 141.

Stromfeld lakótelep

Felső

Nagycsömöte

Postakocsi vendéglő

Kőszegfalva,
Vasúti megállóhely

Gencsapáti alsóGencsapáti alsóGencsapáti alsó

Kámon

Gencsapáti felsőGencsapáti felsőGencsapáti felső

GyöngyösfaluGyöngyösfaluGyöngyösfalu

Lukácsháza alsóLukácsháza alsóLukácsháza alsó

LukácsházaLukácsházaLukácsháza

KőszegfalvaKőszegfalvaKőszegfalva

18
18

KőszegKőszegKőszeg
Kőszeg, VasútállomásKőszeg, VasútállomásKőszeg, Vasútállomás

Kőszeg,Kőszeg,
Autóbusz-állomásAutóbusz-állomás
Kőszeg,
Autóbusz-állomás

Szent Lénárd utca

Kiss János lakótelep

Hősi
emlékmű

Mezőgazdasági
Technikum

Felsőgyöngyöshíd

Várkör 98.

Velemi utca 4.

csatlakozás a vonatokhozcsatlakozás a vonatokhoz
Kőszeg belvárosa felől/feléKőszeg belvárosa felől/felé
csatlakozás a vonatokhoz
Kőszeg belvárosa felől/felé

2022. április 3-tól új menetrend szerint közlekednek
az autóbuszok Szombathely és Kőszeg viszonylaton.

A változás legfontosabb eleme, hogy a két város
között az autóbuszok a vonatokkal összehangolt
menetrend szerint indulnak, munkanapokon
a reggeli és a délutáni időszakban jellemzően már
20 percenként.

A módosítás további előnye, hogy az autóbuszok
Kőszegen óránként néhány perces csatlakozást
biztosítanak a Szombathely–Kőszeg vonalon
közlekedő vonatokra, ezáltal a városok közötti
utazási lehetőség lényegesen kedvezőbbé válik
autóbusszal és vonattal egyaránt.

Menetrendi változás

Részletes menetrendek és további információ:
 www.volanbusz.hu►

► www.menetrendek.hu


