
:: BEÉPÍTETLEN IPARI PARK 
TERÜLET KŐSZEGEN ::
Unbuilt industrial park site in Kőszeg

Terület megnevezése / Plot number Guba hegyi Iparterület

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

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation Ipari, gazdasági terület / Industrial and trade zone

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function Zöldterület

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

Terület nagysága / Area of site  100409   m2

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

Vízbekötés / water
Szennyvízcsatorna / sewer
Gázellátás / gas
Villany / electricity
Telefon / telefon
Internet / Internet

nem / no
nem / no
nem / no
nem / no
nem / no
nem / no

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:   500 m
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station:  500 m

Tulajdon jellege / Type of property Önkormányzati / Municipal   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes

Egyéb információ / Additional information A terület az Alpok Ipari Park része, tereprendezés és közművesítés után nem 
jelentős zavaró hatású termelési, szolgáltatási, raktározási és település-
gazdálkodási célú tevékenység építményei helyezhetők el. 
The site is part of Alpok Industrial Park. After landscaping and supplying with public 
utilities, facilities (industrial, services, storage and community management) with no 
or little disturbing eff ects can be developed on the site. 

Elérhetőség / contact: 36 (94) 562 511 

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 terület Kőszeg Város belterületén, 
a városközponttól kb. 1200 m távolságban helyezkedik el, közvetle-
nül a Csepreg felől a városba bevezető út jobb oldalán. A város felé 
enyhén lejt, jelenleg részben mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, 
részben elhanyagolt, gazos, fás, bokros.

BEÉPÍTETLEN IPARI PARK 
TERÜLET KŐSZEGEN
Unbuilt industrial park site in Kőszeg

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 about 1,2 kilometres east from the town centre, directly by the 
left side of the minor road leading to Csepreg. It is partly under cultivation, 
partly a weedy and bushy area. The territory rises slightly to the north. 


