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

:::: IPAR PARKBAN TALÁLHATÓ 
ÉPÍTÉSI TELEK SAJTOSKÁLON  :::: 
Industrial park site in Sajtoskál

Terület megnevezése / Plot number 091/7

Besorolás / Category Zöldmezős  - Ipari park  / Greenfi eld - Industrial park    

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Külterület / Outer area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület / Trade and service zone

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function Szántó / plough-land

Terület nagysága / Area of site  23910  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: 35 km; M1: 70 km 
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 100 m
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 1 km
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station:  6 km

Tulajdon jellege / Type of property Önkormányzati / Municipal   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes 

Egyéb információ / Additional information Szálloda, kereskedelmi egységek, ipari csarnokok építésére alkalmas terület.
Suitable for the construction of hotels, commercial and industrial facilities.

Elérhetőség / contact: 36 (94) 388 010



Sajtoskál község Vas megye nyugati részén, a megyehatártól 4 kilo-
méterre, a 84-es főút mellett található. Távolsága Bük-fürdőtől 6 km, 
Sárvártól 20 km, Soprontól 40 km. Az országot átszelő 86-os főúttól 
való távolsága 6 km.

Sajtoskál lies in the western part of Vas county, 4 kilometres from the 
county border, along the main road No. 84. Its distance from Bükfürdő spa 
resort is 6 kilometres, 20 kilometres from Sárvár and 40 kilometres from 
Sopron. It is located 6 kilometres from the principle road No. 8.
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