
ENCASE Kft. raktár megközelítése 
 

 
 
Az ENCASE Kft. raktárának címe: 
 
2600 Vác – Déli terület 
hrsz. 0431/115 
 
A raktár a Vác város déli részén fekvő Sződliget község 
felől közelíthető meg. 

Budapest felől autóval érkezve a  főúton, a Sződliget 
közigazgatási határát jelző tábla után a harmadik utcán 
(Határ utca) jobbra kell fordulni. Itt az első épület balra a 
Liget Panzió, amelynek bejárata mellett található a 
raktárépülethez vezető bejárat. 

(Ha Budapestről az  autóúton ( ) jön Vác felé, 

akkor a „Sződ-Sződliget” kijáraton juthat el a  
főútra.) 
 
 
GPS koordináták 
É 47,73404°  vagy   É 47° 44’ 2,6” 
K 19,13910°  vagy   K 19° 8’ 20,7” 
 
Fontos! A raktárban nem tartózkodik állandóan 
személyzet, ezért oda csak telefonon előre egyeztetett 
időpontban lehet bemenni! Telefon: 06 30 39 45 456, 
vagy 06 30 95 24 003 

How to approach the warehouse of 
ENCASE Ltd.? 

 
 
The address of the warehouse of ENCASE Ltd.: 
 
hrsz. 0431/115 
Vác – South area 
H-2600, Hungary 
 
The warehouse is approachable from the village 
Sződliget, located South of city Vác.  

Driving from Budapest on the main road  turn right 
at the 3rd street after the sign ’Sződliget’ (this street is 
called ’Határ utca’). The first building in the left side of 
this street is a hotel called ’Liget Panzió’. The entrance of 
the warehouse is neighboring the entrance of ’Liget 
Panzió’. 

(Coming from Budapest on the  highway  ( ) 
to direction of Vác, leave the highway at the exit „Sződ-

Sződliget” in order to get the main road .) 
 
 
GPS 
N 47,73404°  or   N 47° 44’ 2,6” 
E 19,13910°   or   E 19° 8’ 20,7” 
 
Important! There is NO personal available in the 
warehouse all the time, therefore it is very important to 
inform us about the arrival in advance! Telephone: 
+36 309 524 003 (English speaking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest  27 km 
Vác centrum  6 km 
Budapest – Dunakeszi – 
Vác – Szob kerékpárút 

Budapestről a raktár közösségi közlekedéssel is 
megközelíthető. Az Újpest Városkaputól induló, 
Budapest – Dunakeszi – Vác helyközi autóbusz-
járattal Sződliget „sződi elágazás”-ig kell utazni 
(a menetidő kb. 35-40 perc). A 2-es főúton lévő 
buszmegállótól a raktár bejárata kb. 50…70 
méter távolságra található. 

Buszmegálló 

-től 


