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Árkád Szeged
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Szeged Délkelet-Magyarország regionális központja és több mint 
160.000 lakosával az ország negyedik legnagyobb városa.  
Élelmiszer, textil és olajfeldolgozó iparának köszönhetően az  
egy főre jutó jövedelem meghaladja a magyar átlagot. A város  
nevezetes terméke a paprika és a Pick szalámi.
Mivel a napsütéses órák száma meghaladja az évi 2.000 órát,   
Szegedet gyakran a „Napfény városa”-ként is emlegetik.
A város kitűnő egyeteméről és gazdag kulturális programjairól pl. a 
Szegedi Szabadtéri Játékokról is ismert.  Jellegzetes eklektikus  
építészetének, palotáinak és széles sugárútjainak köszönhetően 
sokan Magyarország legszebb városának tartják.

A napfény városa 
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Szeged is the regional centre of South-Eastern Hungary and the fourth 
largest city of Hungary, with more than 160,000 inhabitants. Important food, 
textile and oil processing industries have been established here, providing a 
per capita income above Hungarian average. Szeged is especially known for 
its paprika and Pick salami.

Due to a total of more than 2,000 hours of sunshine a year, Szeged is often 
called “City of Sunshine”. Szeged is also known for its excellent university and 
its rich cultural programme, for example its famous Open-Air Drama Festival. 
Thanks to its outstanding eclecticist architecture, its palaces and wide ave-
nues, Szeged is also often referred to as the most beautiful town in Hungary.
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Hamarosan új bevásárlóközpont épül Szeged belvárosához közel, 
mely 2011-ben nyitja meg kapuit és kb. 41.000 m2 bérbeadható  
területen a termékek széles választékát kínálja. A divat határozza meg 
abevásárlóközpont fő profilját, de helyet kap itt egy hipermarket, egy 
nagy sportáruház és egy elektronikai áruház is. A kiskereskedelmi 
forgalmat szolgáló három szinten több ismert nemzetközi márka
lesz majd jelen. 

Az új bevásárlóközpont építészeti kialakítása során fontos szerepet
kapott az épület beillesztése a környezetébe. Említésre méltó
például a tégla homlokzat, melybe a tervezők integrálták a
városrész képét több évtizeden át meghatározó egykori Kender-
fonógyár történelmi falait. A gyár régi gépeit a bevásárló központban 
lehet majd megtekinteni.

A bevásárlóközpont belső kialakítása a „Napfény városa” jegyében
történt tágas terekkel, ragyogó színes felületekkel és a bevásárló
központ szívében aranyló rotundával.

Vásárlás és történelem
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Shopping and history

A new shopping destination is about to rise in the inner city of Szeged, opening in 
2011. On approx. 41,000 square meters leasable area, the center will offer a wide 
variety of goods with a strong focus on fashion. It will also feature a hypermarket, a 
large sports store and a consumer electronics store. On its three levels of retail area, 
many renowned international brands will be launched. 

The architecture of the new center will stress its regional integration. For example 
the center’s brick fassade: the historical walls of an old a hemp spinning mill that 
has shaped the site for many decades are to be partially integrated into the new 
building. Additional elements such as cast iron columns and old factory machines 
will be exhibited in the shopping center.

In reference to the “City of Sunshine”, the interior of Arkad Szeged will have a sunny 
appearance, marked by broad spaces, brightly coloured surfaces and a golden 
rotunda as heart of the center.
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Az Árkád Szeged a városi körgyűrű részét képező Londoni
körúton épül, kihasználva a jelentős gépkocsiforgalom
előnyeit. Közvetlenül a bevásárlóközpont mellett található
 egy forgalmas buszmegálló a közelben pedig egy  
villamosmegálló . Vonzáskörzetében több mint 410.000 
ember lakik. Amellett, hogy rendkívül jó tömegközlekedési 
adottságokkal rendelkezik, a messziről is jól látható  
bevásárlóközpont a látogatók ezreit vonzza nap mint 
nap. A kb. 1.350 parkolóhely gépkocsival is kényelmes 
elérhetőséget biztosít.
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 Driving time  Inhabitants  Catchment area
	 Up to 5 mins.  approx.  58,000 core
	 5 to 15 mins.  approx.  132,600 nearby and outlying
 15 to 30 mins.  approx. 95,500 outlying
	 30 to 45 mins.  approx. 127,200 extended outlying
 total  approx.  413,300

Felelősség: A brosúrában a vonzáskörzetre valamint a szállítási/köz-
lekedési elérhetőségekre vonatkozó információk részben harmadik 
személytől származó független jelentéseken és tájékoztatásokon ala-
pulnak, melyek pontosságáért nem tudunk felelősséget vállalni. 
A jelen kiadványban szereplő összes adat a 2009. májusi állapotot 
tükrözi. Éppen ezért nem vállalhatunk garanciát ezen adatok 
helyességéért. Ennek eredményeképpen a közölt adatok tájékoztató 
jellegűek. Kiadványunk nem tekinthető szerződéses ajánlatnak. 

 Utazási idő  Lakos  Vonzáskörzet 
	 5 percen belül  kb. 58.000 core
	 5 – 15 perc        kb. 132.600   nearby and outlying
 15 – 30 perc  kb.   95.500  outlying
	 30 – 45 perc  kb.  127.200  kiterjesztett  vonzáskörzet
 Összesen   kb.  413.300 

Tökéletes helyszín
Árkád Szeged Tények és számok 

Bérbeadható terület:  kb. 41.000 m2

Üzletek száma:  kb. 130    

Parkolóhelyek száma:  1.350

Bérlők:  supermarket, elektronikai áruház,  
divatüzletek, sportáruház

Nyitás:  2011
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Arkad Szeged is being built on Londoni Körut, part of the main 
street encircling the old town of Szeged, and will therefore profit 
from a high car frequency. The center will be situated right next 
to an important bus stop and close to a tram station. The catch-
ment area comprises more than 410,000 inhabitants.

Apart from a perfect integration into the local transport system, 
its high visibility will make sure that thousands of visitors find 
their way to Arkad Szeged each day. Around 1,350 parking 
spaces will provide comfortable access by car.

Facts & Figures Arkad Szeged

Leasing area:    approx. 41,000 sqm

Shops:                       approx. 130

Parking spaces:        1,350

Anchor tenants:     Supermarket, 
Consumer Electronics Store,                               
Fashion Shops, Sports Shop

Opening:                    2011

Disclaimer: The details in this brochure concerning catchment areas and 
transport/traffic links are partly based on independent reports and infor-
mation from third parties. We can therefore assume no liability for their 
accuracy. All the information contained in this brochure is based on know-
ledge and data as of May, 2009 and is therefore subject to change. This 
brochure does not constitute a contractual document.

 Árkád Szeged Bus stop  Tram Station    Pedestrian area

Kalvaria sugarut

Kossuth Lajos sgt.

M
ar

s t
er

Pa
riz

si 
kö

ru
t

Lo
nd

on
i k

ör
ut

Berlini körut

Bakay Nandor u.

M
os

zk
va

i k
ör

ut

Petöfi S
andor s

gt.

Petofi S
andor sgt.

körut Romai

Jo
zs

ef
 A

tt
ila

 sg
t.

Bo
ro

s J
oz

se
f u

.

Tisza Lajos körut

Kossuth Lajos sgt.

Ti
sz

a 
La

jo
s k

ör
ut

Gutenberg u.

Belvarosi hid

Nepkert

Nagy Jenö Hid u.

Attila u.

Szekely

Csanadi

Sze
nth

aro
m

sa
g u.

Bo
ld

og
as

sz
on

y 
su

ga
ru

t

Tisza Lajos körut

Osk
ol

a 
u.

Ke
le

m
en

 L
as

zl
o 

u.

Ka
ra

sz
 u

.

Ka
ra

sz
 u

.

Brüsszeli körut

Zo
lta

n 
u.

Rigo u.

Gogol u.

Kalvaria sugarut

Vörösmarty u.

Cserzy Mihaly u.

Mars
ter

Po
zs

on
yi

 Ig
na

c u
.

U

S

54

T

B
B

BB

Perfect location

U

Hbf.

ZOB

54

P
S

TRAM T

M

B

P

U

Hbf.

ZOB

54

P
S

TRAM T

M

B

P

VM Arkad Szeged.indd   8 27.05.2009   9:47:41 Uhr



Experience, success and reliability

Az Árkád Szeged az ECE fejlesztésében megvalósuló ötödik  
bevásárlóközpont Magyarországon. 
Az Európában piacvezető cég 112 bevásárlóközpontot üzemeltet 
összesen 3,4 millió m2 területen.  A több mint 11,700 bérlő  
éves forgalma eléri a 13,4 milliárd EUR-t.  Több mint 40 éves  
üzemeltetési tapasztalata alapján az ECE a vásárlás és a  
szórakozás különleges kombinációját alakította ki. Naponta  
több mint 2,75 millióan tesznek felfedező körutat kivételes  
választékot kínáló üzleteinkben és élvezik egyedülálló  
akcióinkat, rendezvényeinket.

Arkad Szeged is the fifth shopping center ECE is developing in Hun-
gary. The European market leader for shopping galleries manages 
112 centers with a total sales area of 3.4 million square meters. More 
than 11,700 tenants generate a yearly turnover of 13.4 billion Euros.

During its more than 40 years of operation, ECE has created unique 
combinations of shopping and entertainment. Every day more than 
2.75 million people visit our shopping centers to discover a wide ran-
ge of shops and to enjoy our extraordinary attractions and events.

Tapasztalat, siker és megbízhatóság

Árkád Örs vezèr tere

Fórum Debrecen

Árkád Pécs Árkád Győr
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Alsó szint

Sales Area  
Kereskedelmi terület

Mall
Bevásárlóutca

Anchor Tenants   
Nagybérlők

Basement

Entry
Bejáratok
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Földszint

Sales Area  
Kereskedelmi terület

Mall
Bevásárlóutca

Anchor Tenants   
Nagybérlők

Ground Floor

Entry
Bejáratok
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Első emelet

Sales Area  
Kereskedelmi terület

Mall
Bevásárlóutca

Anchor Tenants   
Nagybérlők

First Floor

Foodcourt

Entry from  
parking level
Bejárat a  
parkolószintről
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ECE Projektmanagement Budapest Kft.
Örs vezér tere 25/a, 1106 Budapest, Magyarország
Tel. +36 (1) 434 82 00 ; Fax +36 (1) 434 82 07
www.ece.hu, www.ece.com

Bérbeadás / Leasing hotline
Tel: +36 (1) 434 8217
Fax: +36 (1) 434 8207
shop@ece.hu

Bérbeadási jutalék nélkül / No commission fees for leasing! 
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