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Unbuilt site in Kőszeg

Terület megnevezése / Plot number „Rigó” Erdészeti Rakodó

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

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation Gksz SZ,  30%,  9 m, 1500 m2

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function Szántó /ploughland

Terület nagysága / Area of site  6773  m2

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

Vízbekötés / water
Szennyvízcsatorna / sewer
Gázellátás / gas
Villany / electricity (75kWh)
Telefon / telefon
Internet / Internet

nem / no
nem / no   
nem / no   
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: 1 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 1 km
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station:  1 km

Tulajdon jellege / Type of property Állami / State   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes 

Elérhetőség / contact: 36 (94) 514 000 

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. Kőszeg belterületén a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú 3 helyrajzi számon 
fekvő bekerített ingatlan. A területet az Erdészeti Zrt. fatárolásra és 
fa termékek készítésére használta. Jelenleg az ingatlanon termelési 
tevékenység nincs. 

BEÉPÍTETLEN TERÜLET KŐSZEGEN
Unbuilt 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 in the eastern part of the town near the main road No. 87 and the 
railway station. The stately owned site is managed by the regional forestry 
company and was used for the storage of timberwood and production of 
wooden articles. At present there is no production activity there.


