
BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK A KŐSZEGI ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI TÉRSÉGBEN
Investment opportunities in the micro-regions of Kőszeg and Felső-Répcemente

:::: KORÁBBI CSELÉDLAKÁSOK 
LEBONTÁSÁVAL LÉTREJÖTT ÉPÍTÉSI
TELEK SIMASÁGON :::: 
Building site at the place of 
demolished quarters for servants in Simaság

Terület megnevezése / Plot number Beépíthető, üres ingatlan

Besorolás / Category Zöldmezős  - Egyéb hasznosítású terület  / Greenfi eld - other development area

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation Vegyes terület / Mixed zone

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function Cselédlakások / quarters for servants (already pulled down)

Terület nagysága / Area of site  3000 m2

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

Vízbekötés / water
Szennyvízcsatorna / sewer
Gázellátás / gas
Villany / electricity
Telefon / telefon
Internet / Internet

igen / yes 
nem / no
igen / yes
igen / yes
igen / yes
igen / yes

Megközelíthetőség / Accessibility Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 45 km; M1: 70 km 
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 0 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 0 km
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station:  10 km

Tulajdon jellege / Type of property Önkormányzati / Municipal   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes 

Egyéb információ / Additional information Alkalmas üzletházak, lakótelkek kialakítására.
Suitable for shops or building sites.

Elérhetőség / contact: 36 (30) 916 7574



Simaság Vas megyében foglal helyet. A település a 84-es főút Sopron-
Sárvár közötti szakaszán fekszik. Simaság Bükfürdőtől 8 km-re, Sár-
vártól 20km-re, Soprontól 38km-re, Szombathelytől 36km-re talál-
ható. Vasútállomás Hegyfalu 10km-re, Lövő 14km-re található. A na-
gyobb határátkelők távolsága Ausztria fele 40km a településtől. A te-
lepülést 600 fő lakja. Csatornán kívül teljes infrastruktúrával ellátott 
település. 

Az ingatlanon 2010-ig régi bérlakások voltak, melyek lebontásra ke-
rültek. Az ingatlan közvetlenül a 84-es főútvonal mellett fekszik.

Simaság lies in Vas county along the main road No. 84 between Sopron 
(38km) and Sárvár (20km). Its distance from Bükfürdő spa resort is 8 
kilometres, and from Szombathely 36 km. The border can be reached in 40 
kilometres. The village has 600 inhabitants. Except for a sewer system all 
other public utilities are available in the settlement.

Quarters for servants had stood on the site earlier, but they were pulled 
down. The site is located directly by the main road.
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