
 

   
Vasi Volán Zrt. 

Szombathely, Körmendi út 92.  
   
 
  

MENE
 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, 

módos
 
 
 1662 Szombathely/Kőszeg – Csep

Und és Sopron között a vonal valam
aut. áll.-ról iskolai előadási napoko
változatlanul 7.15 órakor érkezik. 
változatlanul 13.40 órakor indul és 

 
 1667 Szombathely – Vasvár – Zal
o  11-es járatszámmal munkan

autóbuszjáratot közlekedtetünk 
o 14-es járatszámmal munkanap

autóbuszjáratot közlekedtetünk 
A járatok csatlakoznak a Szombath
 
 1668 Szombathely – Zalaegerszeg
o a Szombathely, aut. áll.-ról a h

napját megelőző munkaszüneti
35 perccel korábban 11.40 órak

A járat csatlakozik a Zalaegerszegr
 

 6605 Szombathely – Lukácsháza 
o  a Kőszeg, Kulacs vendéglő eln
o 49-es járatszámmal a hetek els

Szombathely, aut. áll.-ról 19.30
o 56-os járatszámmal a hetek els

Kőszeg, aut. áll.-ról 20.10 órai i
 
 6611 Szombathely – Kőszegpaty –
o a Csepreg, Promenádról munk

érkező 59 sz. járat forgalmát me
o a Bük, vá.-ról munkanapokon 

érkező  62 sz. járat forgalmát m
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TRENDI ÉRTESÍTÉS 

hogy 2011. december 11-től kezdődően az alábbi menetrend-
ítások kerülnek bevezetésre: 

reg – Sopron távolsági autóbuszvonalon a 3 és 4 sz. járat 
ennyi érintett megállóhelyén megáll.  A 3 sz. járat Kőszeg, 

n 8 perccel korábban 5.42 órakor indul és Sopron, aut. áll.-ra 
A 4 sz. járat Sopron, aut. áll.-ról iskolai előadási napokon 
Kőszeg, aut. áll.-ra 8 perccel később 15.11 órakor érkezik. 

aegerszeg – Nagykanizsa távolsági autóbuszvonalon 
apokon Vasvár, aut. áll.-ról 15.35 órai indulással új 
Zalaegerszeg, aut. áll.-ra 16.15 órai érkezéssel, 
okon Zalaegerszeg, aut. áll.-ról 17.40 órai indulással új 
Vasvár, aut. áll.-ra  18.15 órai érkezéssel. 
elyről érkező, illetve a Szombathelyre induló autóbuszra. 

 – Kaposvár – Pécs távolsági autóbuszvonalon a  
etek utolsó iskolai előadási napján és a hetek első tanítási 

 napokon 12.15 órakor Zalaegerszegre közlekedő 7 sz. járat 
or indul és Zalaegerszeg, aut. áll.-ra 12.50 órakor érkezik.  
ől Pécsen át Szegedig közlekedő autóbuszra. 

 
– Kőszeg  helyközi autóbuszvonalon 
evezésű megállóhely forgalmát megszüntetjük. 
ő iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon 

 órai indulással új autóbuszjáratot közlekedtetünk Kőszegre, 
ő iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon 
ndulással új autóbuszjáratot közlekedtetünk Szombathelyre. 

 Csepreg – Bük – Peresznye  helyközi autóbuszvonalon  
anapokon 21.35 órakor induló és Bük, vá.-ra 21.45 órakor 
gszüntetjük, 
22.15 órakor induló és  Csepreg, Promenádra 22.25 órakor 
egszüntetjük. 
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 6620 Szombathely – Vát – Acsád/Ölbő – Szeleste – Pósfa   helyközi autóbuszvonalon  
o a Vát, aut. ford.-tól munkanapokon 16.56 órakor induló és Acsád, aut. ford.-hoz 17.06 

órakor érkező 33 sz. járat Vasszilvágy, aut. vt.-től  csak utazási igény esetén közlekedik 
Acsádig.  

o Az Acsád, aut. ford.-tól munkanapokon 17.09 órakor induló és Vasszilvágy, aut. vt.-hez 
17.15 órakor érkező 36 sz. járat forgalmát megszüntetjük. 

 
 6623 Szombathely – Pósfa – Répceszentgyörgy – Hegyfalu – Répcelak  helyközi 

autóbuszvonalon 
o a Répcelak, Arany J. u.-tól  munkaszüneti napokon  4.15  órakor induló és Szombathely, aut. 

áll.-ra 5.30 órakor érkező 40 sz. járat forgalmát Répcelak és Répceszentgyörgy között 
megszüntetjük. A járat közlekedése Répceszentgyörgy és Szombathely között változatlan, 

o a Répceszentgyörgy, aut. vt.-től  szabad és munkaszüneti napokon 19.25 órakor induló és 
Répcelak, Arany J. u.-hoz 19.48 órakor érkező 33 sz. járat forgalmát munkaszüneti napokon 
megszüntetjük.  

 
 6635 Szombathely – Vép  helyközi autóbuszvonalon közlekedő járatok lakossági kérésnek 

eleget téve a Szombathely, Zanati út 26. elnevezésű megállóhely helyett a Szombathely, Vépi  
út elnevezésű megállóhelyen állnak meg. 

 
 6640 Szombathely – Rum – Kám helyközi autóbuszvonalon új járatot közlekedtetünk.  
o a 43 sz. járat a nyári tanszünetben munkanapokon Szombathely, aut. áll.-ról 5.05 órakor 

indul és és Vasszécseny, aut. vt.-hez 5.29 órakor érkezik. 
 
 6655 Szombathely – Sorokpolány – Vasvár helyközi autóbuszvonalon 
o a Vasvár, aut. áll.-ról munkaszüneti napok kivételével naponta 20.20 órakor induló és 

Szombathely, aut. áll.-ra 21.00 órakor érkező 22 sz. járat szabadnapokon 15 perccel 
korábban 20.05 órakor indul és 6654/26 sz. járatként Egyházashollós érintésével közlekedik, 
Szombathely, aut. áll.-ra változatlanul 21.00 órakor érkezik, 

o a Szombathely, aut. áll.-ról munkaszüneti napok kivételével naponta 22.30 órakor induló és 
Vasvár, aut. áll.-ra 23.10 órakor érkező 19 sz. járat szabadnapokon változatlanul 22.30 
órakor indul és 6654/23 sz. járatként Egyházashollós érintésével közlekedik, Vasvárra 15 
perccel később 23.25 órakor érkezik  

o 30-as járatszámmal a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon 
Vasvár, aut. áll.-ról 18.45 órai indulással új autóbuszjáratot közlekedtetünk Szombathelyre, 

o 31-es járatszámmal a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon 
Szombathely, aut. áll.-ról 21.00 órai indulással új autóbuszjáratot közlekedtetünk Vasvárra, 

o a Vasvár, aut. áll.-munkanapokon 18.00 órakor induló és Szombathely, aut. áll.-ra 18.40 
órakor érkező 20 sz. járat  csatlakozások biztosítása érdekében 25 perccel később 18.25 
órakor indul. 

 
 6660 Szombathely – Balogunyom/Ják – Körmend helyközi autóbuszvonalon  
o a Szombathely, aut. áll.-ról munkanapokon 13.10 órakor induló és Körmend, aut. áll.-ra 

13.45 órakor érkező 15 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük, 
o a Szombathely, aut. áll.-ról munkanapokon 14.25 órakor induló és Körmend, aut. áll.-ra 

15.15 órakor érkező 19 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, 
o 37-es járatszámmal munkanapokon Szombathely, aut. áll.-ról 15.45 órai indulással új 

autóbuszjáratot közlekedtetünk Egyházasrádóc érintésével Körmendre, 
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o a Körmend, aut. áll.-ról a tanév tartama alatt  6.25 órakor Egyházasrádócon át 
Szombathelyre közlekedő 26 sz. járat közlekedését a nyári tanszünetes munkanapokra is 
kiterjesztjük, 

o 40-es járatszámmal munkanapokon Körmend, aut. áll.-ról 14.30 órai indulással 
Egyházasrádóc érintésével új autóbuszjáratot közlekedtetünk Szombathely, aut. áll.-ra, 
15.20 órai érkezéssel. Ezzel egyidejűleg a Körmend, aut. áll.-ról munkaszüneti napok 
kivételével naponta 14.30 órakor Egyházasrádócra induló 6940/11 sz. járat munkanapokon 
megszűnik. 

 
 6700 Kőszeg – Horvátzsidány helyközi autóbuszvonalon  
o a Horvátzsidány, aut. vt.-től a hetek utolsó iskolai előadási napja kivételével munkanapokon 

17.27 órakor induló és Ólmod, faluvéghez 17.32 órakor érkező 11 sz. járat közlekedését 
megszüntetjük. Helyette utazási igény esetén a Kőszegről munkanapokon 17.10 órakor 
Bükre közlekedő járat tér be Ólmodra, 

o az Ólmod, faluvégtől a hetek utolsó iskolai előadási napja kivételével munkanapokon 15.05  
órakor induló és Horvátzsidány, aut. vt.-hez 15.09 órakor érkező 12 sz. járat közlekedését 
megszüntetjük. 

 
 6702 Kőszeg – Peresznye – Zsira – Csepreg – Bük-gyógyfürdő helyközi autóbuszvonalon  
o a Horvátzsidány, aut. vt.-től munkanapokon 16.22 órakor induló és Répcevis, aut.ford.-hoz 

16.31 órakor érkező 25 sz. járat közlekedését megszüntetjük, 
o a Répcevis, aut. ford.-tól munkanapokon 16.12  órakor induló és Horvátzsidány, aut. vt.-hez 

16.20 órakor érkező 12 sz. járat közlekedését megszüntetjük. 
 
 6744 Sárvár – Tompaládony – Chernelházadamonya – Bük-gyógyfürdő – Csepreg  

helyközi autóbuszvonalon vasúti csatlakozás biztosítása érdekében  
o a Bük, vá.-ról munkanapokon 17.02 órakor induló 24 sz. járat 8 perccel később 17.10 órakor 

indul és Sárvár, aut. áll.-ra 18.13 órakor érkezik, 
o a Bük, vá.-ról munkaszüneti napokon 17.02 órakor induló 22 sz. járat 8 perccel később 

17.10 órakor indul és Sárvár, aut. áll.-ra 18.03 órakor érkezik. 
 
 6754 Sárvár – Uraiújfalu – Répcelak – Vámoscsalád helyközi autóbuszvonalon a Sárvár, aut. 

áll.-ról munkaszüneti napok kivételével naponta 6.30 órakor induló és Répcelak, Arany J. u.-hoz 
7.30 órakor érkező 5 sz. járat tanszünetes munkanapokon, valamint szabadnapokon uraiújfalui 
várakozás nélkül közlekedik és Répcelak, Arany J. u.-hoz 7.16 órakor érkezik. 

 
 6760 Sárvár – Nagysimonyi – Celldömölk  helyközi autóbuszvonalon a Sárvár, aut. áll.-ról 

munkanapokon 16.40 órakor induló és Celldömölk, vá.-ra 17.25 órakor érkező 17 sz. járat 
Intaháza, intézet érintése nélkül közlekedik. 

 
 6811 Celldömölk – Vönöck/Ostffyasszonyfa – Kenyeri – Pápoc helyközi autóbuszvonalon 
o  a Celldömölk, vá.-ról a hetek utolsó iskolai előadási napján 15.40 órakor induló és Vönöck, 

aut. ford.-hoz 15.51 órakor érkező 29 sz. járat közlekedését megszüntetjük,  
o a Vönöck, aut. ford.-tól a hetek utolsó iskolai előadási napján 15.52 órakor induló és 

Celldömölk, vá.-ra 16.05 órakor érkező 34 sz. járat közlekedését megszüntetjük. 
 
 6816 Celldömölk – Kenyeri – Beled – Répcelak helyközi autóbuszvonalon a Celldömölk, vá.-

ról munkaszüneti napokon 17.10 órakor Répcelakra közlekedő 5 sz. járat Beled érintése nélkül 
közlekedik. 
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 6874 Vasvár – Gersekarát – Sárfimizdó   helyközi autóbuszvonalon 
o 6-os járatszámmal a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon 

Sárfimizdó, aut. vt.-től 18.09 órai indulással új autóbuszjáratot közlekedtetünk Vasvárra, 
o 19-es járatszámmal a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon 

Vasvár, aut. áll.-ról 21.40 órai indulással új autóbuszjáratot közlekedtetünk Gersekarátra. 
 
 6886 Körmend – Nemesrempehollós – Egyházasrádóc/Sorokpolány helyközi 

autóbuszvonalon  
o a Körmend, aut. áll.-ról munkaszüneti napok kivételével naponta 11.05 órakor induló és 

Egyházasrádóc, vá.-hoz 11.38 órakor érkező 9 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük, 
o a Nemesrempehollós, temetőtől szabadnapokon 17.04 órakor induló és Körmend, aut. áll.-ra 

17.30 órakor érkező 22 sz. járatot vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel 
korábban közlekedtetjük. 

 
 6896 Körmend – Halastó – Gersekarát – Telekes helyközi autóbuszvonalon vasúti 

csatlakozások biztosítása érdekében a Telekes, aut. ford.-tól iskolai előadási napokon 16.08 
órakor induló 12 sz. járat, a Telekes, aut. ford.-tól tanszünetben munkanapokon 16.19 órakor 
induló 14 sz. járat, valamint a Gersekarát, községközponttól szabadnapokon 16.26 órakor induló 
16 sz. járat 10 perccel korábban indul és Körmend, aut. áll.-ra 16.55 órakor érkezik. 

 
 
 6898 Körmend – Nádasd – Bagod – Zalaegerszeg  helyközi autóbuszvonalon  
o a Körmend, aut. áll.-ról a hetek utolsó iskolai előadási napján és a hetek első tanítási napját 

megelőző munkaszüneti napokon 16.10 órakor Zalaegerszegre közlekedő 7 sz. járat 
ozmánbüki betérés nélkül és menetidő korrekcióval közlekedik, Zalaegerszeg, aut. áll.-ra 10 
perccel korábban 17.00 órakor érkezik. 

o a Zalaegerszeg, aut. áll.-ról a hetek utolsó iskolai előadási napján és a hetek első tanítási 
napját megelőző munkaszüneti napokon 17.35 órakor Körmendre közlekedő 8 sz. járat 10 
perccel később 17.45 órakor indul, ozmánbüki betérés nélkül és menetidő korrekcióval 
közlekedik, Körmend, aut. áll.-ra változatlanul 18.35 órakor érkezik. 

 
 6902 Körmend – Szőce – Zalalövő – Pankasz – Őriszentpéter – Bajánsenye  helyközi 

autóbuszvonalon  
o a Körmend, aut. áll.-ról 11.05 órakor Őriszentpéterre induló 9 sz. járatot 5 perccel később 

közlekedtetjük, 
o a Körmend, aut. áll.-ról 19.05 órakor Őriszentpéterre induló 39 sz. járatot 5 perccel később 

közlekedtetjük,  
o a Körmend, aut. áll.-ról a hetek utolsó iskolai előadási napján 19.40 órakor  

Hegyhátszentjakabra közlekedő 27 sz. járat forgalmát megszüntetjük, 
o a Hegyhátszentjakab, aut. vt.-től  hetek utolsó iskolai előadási napján 17.24 órakor 

Körmendre közlekedő 62 sz. járat forgalmát megszüntetjük. 
 
 6912 Körmend – Nádasd – Halogy helyközi autóbuszvonalon vasúti csatlakozás biztosítása 

érdekében  
o a Körmend, aut. áll.-ról munkaszüneti napokon 13.30 órakor induló és Halogy, Petőfi u.-hoz 

13.58 órakor érkező 13 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, 
o a Körmend, aut. áll.-ról munkanapokon 15.20 órakor induló és Halogy, Petőfi u.-hoz 15.48 

órakor érkező 17 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. 
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 6920 Körmend – Kemestaródfa – Csákánydoroszló helyközi autóbuszvonalon a 
Kemestaródfa, haranglábtól iskolai előadási napokon 15.15 órakor induló és Csákánydoroszló, 
presszóhoz 15.20 órakor érkező 3 sz. járat közlekedését megszüntetjük. 

 
 6921 Körmend – Csákánydoroszló – Pankasz – Őriszentpéter – Szalafő helyközi 

autóbuszvonalon  
o  a Szalafő, Templomszertől munkaszüneti napok kivételével naponta 5.29 órakor induló és 

Csákánydoroszló, vá.-hoz 6.45 órakor érkező 6 sz. járat közlekedését Szalafő és 
Őriszentpéter között megszüntetjük. A járat közlekedése Őriszentpéter, aut. áll.-tól 
változatlan, 

o az  Őriszentpéter, aut. áll.-ról iskolai előadási napokon 14.18 órakor induló és 
Kemestaródfa, haranglábhoz 15.15 órakor érkező 22 sz. járat közlekedését 
Csákánydoroszló, presszó és Kemestaródfa, harangláb között megszüntetjük.  A járat 
közlekedése Őriszentpéter és Csákánydoroszló között változatlan, 

o az Őriszentpéter, aut. áll.-ról tanszüneti munkanapokon 14.18 órakor Viszákig közlekedő 20 
sz. járat forgalmát Körmendig kiterjesztjük, ezzel egyidejűleg a Viszák, aut. vt.-től  
tanszüneti munkanapokon 15.56 órakor Körmendig közlekedő  28 sz. járat forgalmát 
megszüntetjük. 

 
 6933 Körmend – Vasszentmihály/Rábagyarmat – Szentgotthárd  helyközi autóbuszvonalon  
o munkaszüneti napok kivételével naponta 3-as járatszámmal új járatot közlekedtetünk 

Körmend aut. áll.-ról 7.50 órai indulással és Szentgotthárd, aut. áll.-ra 8.35 órai érkezéssel. 
o munkaszüneti napok kivételével naponta 8-as járatszámmal új járatot közlekedtetünk 

Szentgotthárd, aut. áll.-ról 10.20 órai indulással és Körmend, aut. áll.-ra 11.05 órai 
érkezéssel. 

A járatok a Zalaegerszeg – Körmend – Szentgotthárd távolsági autóbuszvonalon a Zala Volán 
Zrt.  Körmend és Szentgotthárd között megszűnt járatait pótolják. 
 
 6940 Körmend – Rádóckölked – Egyházasrádóc helyközi autóbuszvonalon helyközi 

autóbuszvonalon  
o az Egyházasrádóc, vá.-ról munkanapokon 17.05 órakor induló 18 sz. járat vasúti csatlakozás 

biztosítása érdekében 10 perccel korábban 16. 55 órakor indul és Körmend, aut. áll.-ra 17.30 
órakor érkezik, 

o 25-ös járatszámmal munkanapokon Körmend, aut. áll.-ról 16.10 órai indulással új 
autóbuszjáratot közlekedtetünk Egyházasrádócra, 

o a Harasztifalu, aut. vt.-től  munkanapokon 15.51 órakor Egyházasrádóc, vá.-ig közlekedő 
13 sz. járat közlekedését megszüntetjük, 

o az Egyházasrádóc, vá.-ról munkaszüneti napok kivételével naponta 15.00 órakor 
Harasztifalu, aut. vt.-ig közlekedő 16 sz. járat közlekedését munkanapokon megszüntetjük, 
szabadnapokon a járat közlekedése változatlan. A járatot munkanapokon a Szombathelyről 
Egyházasrádócon át Körmendre közlekedő 6660/19 sz. járat pótolja. 

o a Körmend, aut. áll.-ról munkaszüneti napok kivételével naponta 14.30 órakor 
Egyházasrádócig közlekedő 11 sz. járat forgalmát munkanapokon Szombathelyig 
kiterjesztjük. A járat a továbbiakban munkanapokon 6660/40 sz. járatként közlekedik. 

 
 6960 Szentgotthárd – Gasztony helyközi autóbuszvonalon vasúti csatlakozás biztosítása 

érdekében a Szentgotthárd, aut. áll.-ról munkaszüneti napokon 20.20 órakor Gasztonyba induló 
17 sz. járat 20 perccel korábban 20.00 órakor indul. (A járatra csatlakozás biztosított a 
Szombathelyről 19.50 órára érkező vonatról)  
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 6970 Szentgotthárd – Csörötnek – Rábagyarmat/Kondorfa  helyközi autóbuszvonalon  
o a Szentgotthárd, aut. áll.-ról iskolai előadási napokon 13.30 órakor Csörötnek, aut. ford.-ig 

közlekedő 7 sz. járat közlekedését Rábagyarmat, aut, ford.-ig kiterjesztjük, 
o a Csörötnek, aut. ford.-tól iskolai elődási napokon 13.54 órakor Szentgotthárd, aut. áll.-ra 

közlekedő 2 sz. járat Rábagyarmat, aut. ford.-tól indul 14.05 órakor, Csörötnek, aut. ford.-tól 
14.14 órakor indul és Szentgotthárd, aut. áll.-ra 14.30 órakor érkezik. 

 Ezzel egyidejűleg a 6973/15 sz. járat (Szentgotthárd, aut. áll.-ról indul munkanapokon 13.25 
órakor Őriszentpéterre) csak tanszünetes munkanapokon tér be Rábagyarmatra. 
 
 6973 Szentgotthárd – Kondorfa – Őriszentpéter – Velemér  helyközi autóbuszvonalon  
o a Szentgotthárd, aut. áll.-ról a hetek utolsó iskolai előadási napján 15.15 órakor 

Őriszentpéterre induló 21 sz. járat vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 20 perccel 
korábban 14.55 órakor indul. (A járatra Alsörönök, v. mh. csatlakozás biztosított a 
Szombathelyről  15.16 órára érkező vonatról),  

o a Szentgotthárd, aut. áll.-ról munkaszüneti napokon 20.20 órakor Velemérre induló 25 sz. 
járat vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 20 perccel korábban 20.00 órakor indul. (A 
járatra csatlakozás biztosított a Szombathelyről 19.50 órára érkező vonatról), 

o a Szentgotthárd, aut. áll.-ról munkanapokon 20.20 órakor Velemérre induló 25 sz. járat 
vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 20 perccel korábban 20.00 órakor indul. (A járatra 
csatlakozás biztosított a Szombathelyről 19.50 órára érkező vonatról), 

o az Őriszentpéter, aut. áll.-ról szabadnapokon 13.25 órakor induló és Szalafő, Templomszerre 
13.35 órakor érkező 16 sz. járat közlekedését megszüntetjük, 

o az Őriszentpéter, aut. áll.-ról munkanapokon 19.05 órakor induló és Szalafő, Templomszerre 
19.15 órakor érkező 20 sz. járat közlekedését megszüntetjük. 

 
 6976 Szentgotthárd – Máriaújfalu – Farkasfa - Orfalu   helyközi autóbuszvonalon  
o a Szentgotthárd, aut. áll.-ról iskolai előadási napokon 14.40 órakor induló és Máriaújfalu, 

felsőhöz 14.56 órakor érkező 7 sz. járat közlekedését megszüntetjük, 
o a Máriaújfalu, felsőtől  iskolai előadási napokon 14.57 órakor induló és Szentgotthárd, aut. 

áll.-ra 15.10 órakor érkező 10 sz. járat közlekedését megszüntetjük. 
 
 6990 Szentgotthárd – Alsószölnök – Felsőszölnök   helyközi autóbuszvonalon vasúti 

csatlakozás biztosítása érdekében a Szentgotthárd, aut. áll.-ról munkaszüneti napokon 20.20 
órakor Felsőszölnökre induló 25 sz. járat 20 perccel korábban 20.00 órakor indul. (A járatra 
csatlakozás biztosított a Szombathelyről 19.50 órára érkező vonatról).  

 
Információ: 

Szombathely, Ady tér: 94/312-054, Sárvár, aut. áll.: 95/320-244, 
Körmend, aut. áll.: 94/594-431, Celldömölk, aut. áll.: 95/420-378, 
Kőszeg, aut. áll.: 94/561-651, Szentgotthárd, aut. áll.: 94/554-455, 

Vasvár aut. áll.: 94/573-357 
 
 

Bővebb felvilágosításért, kérjük keressék autóbusz-állomásaink információs szolgálatait! 
 
 
                   Vasi Volán Zrt.   

               Szombathely  


