
::: : EGYKORI POSZTÓGYÁR 
IGAZGATÓSÁGI ÉPÜLETE ::::
Offi  ce building of the former cloth factory

Terület megnevezése / Plot number Kőszeg, volt Posztógyár igazgatósági épület (2917/9/A/1 hrsz.)

Besorolás / Category Barnamezős  - Ipari park  / Brownfi eld - Industiral park  

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület / Trade and service zone

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function Gyártelep igazgatósági épülete / Former factory offi  ce building

Terület nagysága / Area of site  527 m2 

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

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

igen / yes
igen / yes
igen / yes
igen / yes
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: 0,2 km
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station:  0,2 km

Épület nagysága / Area of the building 530 m2

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

Épület eredeti rendeltetése / 
Original / former function of the building

Gyártelep igazgatósági épülete / Former factory offi  ce building

Tulajdon jellege / Type of property Önkormányzati / Municipal   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes 

Egyéb információ / Additional information Az épület állapota rossz, teljes felújításra szorul, azonban elhelyezkedése kedvező, 
ipari park területén található, környezetének rendezésével hasznosítási lehetőségei 
bővülnek.
The general condition of the building is poor, but due to its outstanding location adjacent to an 
industrial site, after the renovation it can be utilized in many ways.

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 Kő-
szeg egy kiemelkedő természeti és kulturális értékekkel rendelkező 
határmenti történelmi kisváros. Fejlődő idegenforgalma mellett az 
ipari-kereskedelmi és oktatási hagyományaira alapozva a város cél-
ja a környezethez illeszkedő, s egyben innovatív fejlesztések megva-
lósítása és elősegítése. Az ingatlan Kőszeg város belterületén, annak 
déli részén, a városközponttól kb. 1000 m távolságban helyezkedik 
el. A volt Posztógyár területének felosztása után az önálló helyraj-
zi számmal rendelkező irodaház a tovább osztott 2917/9 helyrajzi szá-
mú összesen 2579 m² nagyságú, telephely megnevezésű ingatlan kü-
lön albetétként szereplő része.  A 87. számú főútról leágazó, a város-
ba bevezető Rákóczi útról Közvetlen környezetének rendezése jelen-
leg zajlik (áruház építése a szomszédban, útcsatlakozás, körforgalmi 
csomópont kialakítása). Az épület közműveit a Rákóczi úton lévő ge-
rincvezetékekről lehet leágaztatni. Környezetében ipari, kereskedel-
mi illetve lakóházas ingatlanok találhatók.

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 in the southern part of Kőszeg, about 1 kilometre from the town 
centre. After the division of the territory of the former cloth factory it 
gained an independent plot registry number. It can be reached from Rakóczi 
Street leading directly to main road No. 87.  The adjacent areas are under 
reconstruction (Building of a hipermarket with car park and a roundabout). 
Public utilities can supplied from the major networks in Rákóczi Street. In 
the vicinity there are industrial and commercial sites as well as detached 
familyhouses.
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