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RAJTHELYEK MEGKÖZELÍTÉSE 

Miskolc, Királyasztal / GPS: N48 07.176, E20 39.365 

Miskolc, Garadna / GPS: N48 06.965, E20 33.428 

 

TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL ÉRKEZŐKNEK / Menetrend információk: www.mvkzrt.hu 

Miskolc, Királyasztal (27 / 20 / 12 km-es távok rajthelye) 

➢ Tiszai pályaudvar - Majálispark viszonylatban közlekedő 1-es autóbusszal, majd 

Majálispark végállomástól gyalog a Z sávjelzésű aszfaltúton északi irányban 

(Vadaspark felé), kb. 1 km-re. 

Miskolc, Garadna (16 km-es táv rajthelye) 

➢ Tiszai pályaudvar - Felső-Majláth között közlekedő 1-es villamossal vagy 1-es 

autóbusszal, majd Felső-Majláthon átszállás a 15-ös autóbuszra és utazás Garadna vasút 

megállóhelyig, tovább gyalog a K+ jelzésű aszfalúton nyugati irányban (Ómassa felé), 

kb. 150 m-re. 

     

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEL ÉRKEZŐKNEK 

Miskolc, Királyasztal (27 / 20 / 12 km-es távok rajthelye) 

➢ A Királyasztalon, a rajthely kb. 100-150 m-es környezetében. (A forgalmi rendet a Miskolc 

Diósgyőr Polgárőr Egyesület polgárőrei biztosítják.)  

➢ A Csanyik-völgyben a P+ és Z+ turistautak csomópontjánál, a Sanofi felé bevezető 

útszakasz melletti baloldali parkolóban. 

➢ A Majálisparknál a Herman Ottó Emlékpark előtt lévő autóparkolóban. 

➢ Majálispark környékén közlekedési táblával nem tiltott helyeken. 

➢ A Miskolci Állatkert és Kultúrpark előtti parkolót rendezvényünkhöz nem használhatjuk, melyet 

a polgárőrök szintén felügyelnek.  

Miskolc, Garadna (16 km-es táv rajthelye) 

➢ Miskolc, Felső-Majláth környezetében való ingyenes parkolási lehetőséget ajánljuk 

figyelembe, majd utazás a Felső-Majláthról induló 15-ös autóbusszal (menetrend 

információk: www.mvkzrt.hu) Garadna vasút autóbusz megállóhely, tovább gyalog a 

K+ jelzésű aszfalúton nyugati irányban (Ómassa felé), kb. 150 m-re. Autóbuszjegy 

Felső-Majláthon a végállomás épületében vásárolható 300 Ft/db áron.  

➢ Garadna rajthely környezetében lévő parkolóhelyek száma a szűk völgyi adottságok 

miatt kevés a rendezvényen résztvevők létszámához képest. 

 

http://www.mvkzrt.hu/
http://www.mvkzrt.hu/


KÜLÖNJÁRATI AUTÓBUSSZAL ÉRKEZŐKNEK parkolási lehetőség 

Miskolc, Királyasztal (27 / 20 / 12 km-es távok rajthelye) 

➢ A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Majálispark autóbusz végállomásán lévő 

parkolójában kizárólag a rendezvényre érkező különjárati autóbuszok részére. 

Miskolc, Garadna (16 km-es táv rajthelye) 

➢ Garadna vasút megállóhelyen való leszállás után autóbusz parkolása miatt vissza járat  

a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Majálispark autóbusz végállomásán lévő parkolóba 

(díjmentes parkolás) vagy Lillafüred fizetős parkolóhelyein.  

 

     A forgalmi rendet a Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület polgárőrei biztosítják. 

 

Teljesítménytúránk résztvevőinek ezúton is szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a parkolóhelyek 

tisztaságát is őrizzék meg, ne szemeteljenek, legyenek tekintettel egymásra, az itt élőkre.  

Zöld területre parkolni szigorúan tilos! 

 

 

KELLEMES TÚRÁZÁST KÍVÁNUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK! 


