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

:::: RÉPCESZENTGYÖRGYI 
HORVÁTH-KASTÉLY  ::::
Horváth Mansion in Répceszentgyörgy
Terület megnevezése / Plot number Szentgyörgyi Horváth-Kastély

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

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation Idegenforgalmi, sport és szabadidős tevékenységre, emelt szintű szociális 
ellátásra alkalmas terület / Area suitable for activities related to tourism, sports, 
outdoor and advanced social services

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function Nemesi, majd később püspöki rezidencia, a XX. század közepétől 1989-ig MÁV 
sportiskola / noble mansion, then bishop’s villa, from the middle of the XX. century 
until 1989 a sports-school (managed by the Hungarian State Railways) 

Terület nagysága / Area of site  4500  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: 40 km; M1: 65 km Fő 
közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 2 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 500 m
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station:  5 km

Épület nagysága / Area of the building 2×550 m2

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

Épület eredeti rendeltetése / 
Original / former function of the building

Püspöki kastély, majd sportiskola / Bishop’s villa, then a sports-school

Tulajdon jellege / Type of property Magán / Private   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes 

Elérhetőség / contact: 36 (30) 446 9003



Répceszentgyörgy Vas megye É-i részén található, 110 lakosú, nyu-
godt, csendes település. A környék páratlan természeti adottságok-
kal rendelkezik.

Répceszentgyörgy lies in the northern part of Vas county, in a peaceful envi-
ronment. The village has 110 inhabitants. The surrounding areas are of great 
natural values. 
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