
Terület megnevezése / Plot number Bük 1337/55 hrsz, 1337/56 hrsz, 1337/57 hrsz (beépítetlen terület / unbuilt site)

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

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation GKSZ-003 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület / Trade and service zone

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

Terület nagysága / Area of site  700 m2, 700 m2, 1045 m2

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

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

igen / yes 
igen / yes 
igen / yes 
igen / yes 
igen / yes 
igen / yes 

Megközelíthetőség / Accessibility Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 40 km; M1: 90 km
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 3 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 500 m
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station: 3 km 

Tulajdon jellege / Type of property Önkormányzati / Municipal   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes 

Elérhetőség / contact: 36 (94) 358 006

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

:::: KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ 
ÉS GAZDASÁGI TERÜLET BÜKÖN ::::
Property for investment in commerce, 
service or other industry in Bük



Bük Város az Alpokalja és a Kisalföld találkozásánál található. Az 
osztrák határ közelsége meghatározó jelentőségű a fürdőhely és a 
régió fejlődésében. Bük nevét gyógyfürdője tette világhírűvé, mely a 
híres magyar gyógy- és termálfürdők között is kiemelkedő adottsá-
gokkal rendelkezik. Kedvenc célpont a gyógyulni, pihenni vágyó ha-
zai és külföldi vendégek körében egyaránt. A felbecsülhetetlen érté-
kű, gyógyító energiával rendelkező hévízkincs párosul a különleges 
szubalpin klímával, a gondozott település látványával, a környék lát-
nivalókban gazdag világával.

Az ingatlan Bükfürdő ÉK-i részén, a 8634. számú főútvonal közvetlen 
közelében helyezkedik el. Elsődlegesen nem jelentős zavaró hatású, 
gazdasági célú építmények elhelyezésére kijelölt terület.

The town of Bük lies on the border of the eastern foothills of the Alps and 
the fl atland stretching all over the Danube. The proximity of Austria is of 
decisive signifi cance in the development of the region and the town, as 
well. The name of Bük has become world famous thanks to its spa resort, 
which occupies an outstanding place even among the renowned Hungarian 
thermal spas; a popular destination for people coming to recover or just 
have a rest. The invaluable thermal water with an excellent curing energy is 
accompanied with the special subalpine climate, an orderly townscape and 
several places of interest in the vicinity.

The property is located in the north-eastern part of Bük, by the minor road 
No. 8634. Primarily designated for investment having little or no disturbing 
eff ects on the environment.
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