
::: : BEÉPÍTETLEN TERÜLET KŐSZEGEN ::::
Unbuilt site in Kőszeg

Terület megnevezése / Plot number Kőszeg, Kiss János lakótelep V. ütem (2975/25-76 hrsz.)

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

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation Kisvárosias lakóterület (Lk-A2)  / Smalltown residential zone

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

Terület nagysága / Area of site  47000 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: 1 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 500 m
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station:  1 km

Tulajdon jellege / Type of property Önkormányzati / Municipal   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes 

Egyéb információ / Additional information A területen telekalakítással különböző megfelelő nagyságú ingatlanok kial-
akíthatók.  Építhető lakóépület; helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó épület; oktatási, egészségügyi és szociális épület; 
sportlétesítmény.

The site can be divided into diff erent parts. It is suitable for building houses and other 
facilities for community supply (catering, commercial and other services) as well as 
sports-, health, educational and social facilities. 

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 fejlesztéssel érintett terület Kőszeg déli 
részén, a Kiss János lakótelep tőszomszédságában, a Rohonci u. – 
Deák F. u. – Gábor Á. u. által határolt területen található. Megközelí-
tése a Rohonci útról, valamint a Gábor Áron utcáról történő lecsatla-
kozó utak kiépítésével történhet. Domborzata sík, tájolása É-D-i. 
A sík terület felszíne a környezetéhez képest alacsonyabban fekszik. 
A terület nem rendelkezik közműkapcsolattal.

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, in the vicinity of Kiss János housing 
estate, bordered by Rohonci, Deák Ferenc and Gábor Áron Street.  Acces-
sibility can be provided by the construction of slip-roads from Rohonci and 
Gábor Áron Street. The territory is fl at with a north-south axis. The surface 
is lower than the adjacent territories. Public utilities are currently not 
available. 
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