
Terület megnevezése / Plot number Kivett irodaház

Besorolás / Category Zöldmezős, barnamezős  - Egyéb hasznosítású terület  / 
Greenfi eld, brownfi led - other development area

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation A területre a felhasználásnak megfelelő egyedi rendezési terv készítése szüksé-
ges. / For the utilisation of the property a special development plan is to be made

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

A terület eredeti/régi funkciója / Original/ former function Kastély/irodaház / mansion, offi  ce building

Terület nagysága / Area of site  13688  m2

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

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

igen / yes 
igen / yes  
nem / no 
igen / yes   
igen / yes   
nem / no

Megközelíthetőség / Accessibility Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 35 km; M1: 95 km
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 500 m
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 200 m
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station: 3 km 

Tulajdon jellege / Type of property Magán / Private

Épület nagysága / Area of the building 2.478 m2

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

Épület eredeti rendeltetése / 
Original / former function of the building

Kastély/irodaház / mansion, offi  ce building

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Nem / no 

Egyéb információ / Additional information Az ingatlan alkalmas szálloda, apartman-szálloda, wellness, egészségügyi 
rehabilitáció, idősek otthona, illetve bármilyen, nem környezetszennyező és 
lakókörnyezetben egyébként is elhelyezhető felhasználásra. /
The building is suitable for the reconstruction as a hotel, apartman-hotel, wellness-
hotel, rehabilitation centre, retirement home or any other environment-friendly 
utilization.

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

:: ROTTERMANN KASTÉLY CSEPREGEN ::
Rottermann Mansion in Csepreg



Csepreg az Alpok keleti lábánál elterülő dombvidék és a Kisalföld ha-
tárvárosa a Répce-síkban. A természet munkáját a helyiek szorgalma 
és lokálpatriotizmusa teszi teljessé, ettől lesz élhető, gyarapodó ez a 
kisváros. A település törekszik a jól működő oktatási, szociális, kul-
turális, egészségügyi intézményrendszer, valamint a hagyományok 
megőrzésére és fejlesztésére, a térségben elfoglalt központi kultu-
rális szerepének megtartására.  A település természeti adottságai, 
megújuló Főtere, a város pezsgő kulturális élete, erős, tettre kész ci-
vil szerveződései, színes rendezvénypalettája a turizmus fellendítése 
irányába hatnak. 

Az ingatlan Csepreg központjában, a település főútja mentén, csalá-
di házas lakóövezetben fekszik. A Rottermann kastély 1860-ban, ek-
lektikus stílusban épült, jelenleg műemléki védettség alatt álló épü-
let. Az ingatlan belső udvaros, négytraktusos kialakítású. Az épület 
egy része alatt kőboltozatos pincerendszer húzódik.

Csepreg lies on the border of the eastern foothills of the Alps and the fl at-
land stretching all over the Danube. The work of nature is made complete 
by the devotion and patriotism of the local people; this is what makes this 
smalltown so livable. The town aims at keeping and developing the well-
functioning educational, social, cultural and health institutions and also 
fostering local traditions, thus strengthening its cultural role in the area. 
The natural and historical values, the renewing main square, the versatile 
cultural life as well as the strong, determined civil organisations and colour-
ful programmes promote the development of tourism. 

The property is located in the centre of Csepreg, along the main street of 
the town, among family houses. The Rottermann Mansion was built in an 
eclectic style in 1860; a listed building. The mansion has four wings and an 
inner courtyard. Underneath some parts of the buliding an arched cellar 
system can be found. 
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