
Európa-ház 
 
Az épület elnevezése és pontos címe: 
Európa-ház  
9730 Kőszeg, Chernel utca 14., hrsz: 1837 
 
A pályázó adatai (cégnév felelős személy, telefon, e-mail) 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
9730 Kőszeg, Chernel utca 14. 
Dr. Miszlivetz Ferenc, főigazgató 
+3694200520, director@iask.hu 
 
Beruházók adatai (cégnév felelős személy, telefon, e-mail) 
Kőszeg Város Önkormányzata 
Huber László polgármester 
+3694562511, polgarmester@koszeg.hu 
 
Tervező, adatai (Cégnév, felelős személy, telefon, e-mail cím) 
K+F 83 ÉPÍTÉSZ-MÉRNÖKI IRODA 
9730 Kőszeg, Kórház u. 12. 
Kuntner Ferenc É 18-0103 
30/4881907, kuntnerferi@gmil.com 
 
Kivitelező adatai (Cégnév, cím, felelős személy, telefon, e-mail) 
Szárnyasép Kft., 9730 Kőszeg, Várkör 61. 
Szárnyas János, +36309279061, email: szarnyas@t-online.hu 
 
Üzemeltetők adatai: (Cégnév, cím, felelős személy, telefon, e-mail)    
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
9730 Kőszeg, Chernel utca 14. 
Dr. Miszlivetz Ferenc, főigazgató 
+3694200520, director@iask.hu 

 
 

Az ingatlanfejlesztés rövid ismertetése (1060 karakter szóközzel) 
 
Bár az épület legutolsó felújítására 2014-2015-ben került sor, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének 
székhelyeként, egyben a Kraft-program „központjaként” megkerülhetetlen tagja a Kraft keretében 
felújított belvárosi épületek körének. 
Az egykori Szvetics-, későbbi Sigray-ház középkori eredetű, később reneszánsz és barokk elemekkel 
díszített épület. Az épületet az évszázadok során többször átépítették. 1964-ben a homlokzata újult 
meg, mostani arculatát 1987-ben nyerte el. 1995-től az Európa Ház Egyesület és az ISES Alapítvány 
működik itt, amely nyári egyetemek, tudományos és kulturális programok szervezésével foglalkozik. 
2015 óta a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének székhelye. 
Az épületben jelenleg kutatóhelyek, előadóterek, irodák találhatóak. A tetőtér beépítésével, valamint 
a közösségi térként is működő pince felújításával méginkább kibővültek az épület hasznosítási 
lehetőségei. 
  



 
Főbb adatok  
 

Projekt megnevezése /name 
of the project 

Európa-ház felújítása 

telek területe / territory of 
the plot 

848 
m2 

beépített terület /constructed 
area 

380 
m2 

zöld terület / green area  nem releváns m2 

bruttó szintterületi mutatóba 
beszámítandó alapterület 
/Total surface 

 nem releváns 
m2 

értékesíthető, bérelhető nettó 
terület / part for rent or sale 

 nem releváns 
m2 

építési költség, melyből /Total 
construction cost  

31,85 
millió HUF 

saját erő/ own resource  0 % 

hitel /loan   nem releváns % 

értékesítésből /from sales  nem releváns % 

eladás, bérbeadás állása /sold or rented nem releváns 

 kivitelezés befejezésekor/ at 
the end of the construction 

 nem releváns 
% 

1 évvel később/1 year later  nem releváns % 

 
 
Kivitelezés kezdete:  2015.05. 
 
Kivitelezés befejezése:  2015.09. 
 
Fejlesztés finanszírozása: Magyar Állam a Kraft-program keretében 
 
 
 
 


