A Filológia és textológia konferencia helyszínének (Miskolc, Erzsébet tér) megközelítése gépjárművel

Az M30-as autópályát a „Miskolc-Centrum” lehajtónál hagyja el, majd az első körforgalomban a második kijáraton, a
második körforgalomban a harmadik kijáraton (Miskolc-Centrum felé) hajtson ki (baloldalon lesz egy TTL áruház). A
körforgalom elhagyása után rögtön, a MOL-benzinkút előtt soroljon be a 3-as főút miskolci bevezető szakaszára. Haladjon tovább a 3-as főút bevezető szakaszán (szűk 5 és fél kilométert), majd a „Belvárosi mélygarázs” ill. „Centrum/Lillafüred” tábláknak (fénykép alant) megfelelően kanyarodjon le balra a főútról (a jobb oldalon, a közelebb eső
sarkon egy SPAR szupermarket lesz látható).

Kb. 1 km-t követően megérkezik a konferencia helyszínéhez (bal kéz felől a domboldalon feltűnik az Avasi templom
gótikus épülete, jobb kéz felé pedig egy – magánkezelésű – szabadtéri parkoló, előtte nagyméretű elektronikus kivetí-
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tő/hirdetőtábla). Az eligazodásban az alábbi műholdkép nyújt segítséget (az itinert követve érkezés kelet felől, a fehérrel
jelzett útvonalon):

Parkolási lehetőségek a MAB székház közelében (a MAB székház előtti tér sétálóövezet, engedély nélkül behajtani tilos!):
Magánüzemeltetésű szabadtéri parkoló – a műholdképen sárga színnel kiemelve:

Régió Park Miskolc (városi parkolási rendszer,
www.regioparkmiskolc.hu) – a műholdképen zöld színnel kiemelve a legközelebb eső területeik:

Díjak (percalapú számlázással):
- 4,50 Ft/perc
- 270 Ft/óra
- 1200 Ft-ért napijegy váltható, a behajtáskor jelezni kell előre! Számla a helyszínen kérhető.

Díjak:
- 300 Ft/óra
- 1200 Ft/félnapi jegy
- 2400 Ft/napijegy
Minimális idő: 20 perc (100 Ft)

Díjköteles időszak (nyitva tartás):
- hétköznap: 7:30–18:00
- A parkoló 18:00 után is elhagyható!

Díjköteles időszak:
- hétköznap: 8:00–18:00
- szombat: 8:00–13:00

Jegyváltás:
- behajtáskor, fizetés napijegy esetén már behajtáskor,
egyéb esetben a parkoló elhagyásakor.

Jegyváltás:
- parkolójegy-automatáknál (a műholdképen piros jelölővel feltüntetve) érmével, ill. az ügyfélszolgálatukon
(3530 Miskolc, Arany János u. 37.) előre megvásárolható
„feltöltős” chipkártyával.
- „Mobil parkolás”: az EME Zrt. (www.fizessenmobillal.hu)
rendszerén keresztül, az EME regisztrált ügyfeleinek telefonhívással (06-80-98-3502), regisztráció nélkül SMSben (06-20/30/70-810-3502). A parkolási díjon felül 75
Ft és az SMS-ek díja is felszámításra kerül. Max. 4 óra
időtartamra vehető igénybe. Az igénybevétel menetéről
tájékoztató tábla a parkolójegy-automatáknál.
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