
::: : EGYKORI TEXTILIPARI 
GYÁRTELEP KŐSZEGEN ::::
Former textile factory in Kőszeg

Terület megnevezése / Plot number Ipartelep (2558/3, 2558/5, 2826/2 hrsz.)

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

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation GkSz-K (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) és Gip-K (ipari gazdasági) 
/ Industrial, trade and service zone

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function Könnyűipari gyár terület / textile factory

Terület nagysága / Area of site  22117 m2 + 10231 m2 + 17339 m2 = 49687 m2

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

Vízbekötés / water  (5796 m3)
Szennyvízcsatorna / sewer (5796 m3)
Gázellátás / gas (225 m3/h)
Villany / electricity (1225 kWh)
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: 15 km; M1: 105 km
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 0 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 200 m
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station:  200 m

Épület nagysága / Area of the building 11 152,20 m2

Épület állaga / Condition of the building Felújításra szorul / In need of renovation           

Épület eredeti rendeltetése / 
Original / former function of the building

Üzemépület / textile factory

Tulajdon jellege / Type of property Magán / Private   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes 

Elérhetőség / contact: 36 (30) 932 3654

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



A Kőszegi-hegység lábainál, a Gyöngyös-patak völgyében fekvő 
Kőszeg egy kiemelkedő természeti és kulturális értékekkel rendelke-
ző határmenti történelmi kisváros. Fejlődő idegenforgalma mellett 
az ipari-kereskedelmi és oktatási hagyományaira alapozva a város 
célja a környezethez illeszkedő, s egyben innovatív fejlesztések meg-
valósítása és elősegítése. A 87-es főközlekedési út Csepregi úti elága-
zásánál lévő terület. A terület mellett hamarosan LIDL áruház épül. 
A telek megközelítésére a 87-es út és a Csepregi út kereszteződésé-
ben új forgalmi csomópont épül, valamint az értékesítésre kerülő te-
rületen a Csepregi úttal szemben új út épül a Petőfi  térig. Az épüle-
tek egy része lebontásra került.

Kőszeg, lying at the foothills of the Alps in the valley of the Gyöngyös 
Stream, is a historical bordertown that can boast of an outstanding natural 
and cultural heritage. Besides developing tourism, the town – by taking 
advantage of its old traditions in trade and education - aims at promoting 
innovative developments in harmony with the environment. The property is 
located along the main road No. 87 opposite the road leading to Csepreg. 
Adjacent to the site a LIDL Supermarket is planned to be built. A new junc-
tion point is being constructed in order to provide accessibility to the area. 
Futhermore, a new road opposite the road to Csepreg will be built to connect 
it to Petőfi  Square. Some of the buildings have been pulled down.
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