
Igényvezérelt busz - ZERGE 

 

2020. október 19-én visszatérnek a Zergék, az első tesztidőszak tapasztalatait és a 

visszajelzéseket figyelembe véve kismértékben módosult a szolgáltatás. A tesztidőszak 

második szakasza várhatóan november végéig tart. A Z1-es gálafeji útvonal az 

öreghegyi és a jánkahegyi ágon is közlekedik. Az új menetrendek jobban lekövetik a 

valós igényeket, és az indulási időpontok jobban igazodnak a zalaegerszegi iskolák 

kezdési időpontjaihoz is. Bővebb információt az útvonalakról, a menetrendekről és a 

kisbuszok igénybevételéről a honlapon lévő menüpontok alatt találhat. 

www.zergebusz.hu 

A Zergéken is a Volánbusz többi járatával megegyezően, az orrot és a szájat eltakaró 

maszkban szabad csak utazni! 

Kellemes utazást kívánunk! 

 

2020. október 19-én újra elindulnak a Zergék, megkezdődik az igényvezérelt kisbuszos szolgáltatás 

második tesztidőszaka. A SHAREPLACE projekt célja, hogy olyan területeken is elérhető legyen a 

közösségi közlekedés, ahol jelenleg nincs, vagy nagyobb távolságra található a legközelebbi 

megállóhely, vagy a domborzat miatt nehezen megközelíthető.  

Az első időszak tapasztalatai és az utasok visszajelzései alapján a járatok a következő négy vonalon 

közlekednek október 19-től: 

• Z1 Öreghegy jelzéssel a Vasútállomás és a Csertán Sándor utca között, Gálafej és Öreghegy 

városrész érintésével, 

• Z1 Jánkahegy jelzéssel a Vasútállomás és a Csertán Sándor utca között, Gálafej és Jánkahegy 

városrész érintésével, 

• Z2 jelzéssel körjáratként a Csertán Sándor utcából indulva az Ebergényi utcát és Gógánhegyet 

feltárva; valamint 

• Z3 jelzéssel szintén a Csertán Sándor utcából indulva Kápolnahegy, Cserhegy, Csáfordhegy utcáit 

bejárva érik el Toposházát. 

 

Az utasok a tesztidőszakban ingyenesen használhatják a szolgáltatást, mely egyetlen feltételhez kötött: 

a kisbusz végállomásról való indulása előtt legalább fél órával (és maximum egy héttel korábban) be 

kell jelentkezni az utazásra telefonon vagy a www.zergebusz.hu webes felületen keresztül.  

 

A projekt keretében készült továbbá egy közös informatikai felület, melynek lényege, hogy egységes 

felületen jeleníti meg a különböző közlekedési szolgáltatók által biztosított menetrendi adatokat, azaz 

az indulási időpontokat az egyes megállókból. A szolgáltatás a www.tervezeg.hu honlapon érhető el, 

mely tartalmazza a vasúti, helyi autóbuszos és a ZERGE indulási időket is, illetve cél, hogy a 

későbbiekben a helyközi buszközlekedés adatai is bekerüljenek.  

A teszt első napján, 2020. október 19-én már teljes üzemidőben közlekednek a járatok.  

Az új kisbuszos rendszer az INTERREG CE SHAREPLACE projekt keretén belül valósulhatott meg 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Mobilissimus, mint szakmai partner 

együttműködésében.  

https://zergebusz.hu/
http://www.zergebusz.hu/
http://www.tervezeg.hu/


A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam 

társfinanszírozásával valósul meg. 

 

 

 


