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Industrial site in Kőszeg

Terület megnevezése / Plot number ARLET Kft. telephelye (2911/1 hrsz.)

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

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation Gip-K

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function Gyártó csarnok, iroda-szociális helyiségek  /
Assembly hall, offi  ces, social premises

Terület nagysága / Area of site  17096  m2

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

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

igen / yes    (18 m3/nap)
igen / yes   
nem / no
igen / yes    (350 kWh)
igen / yes
igen / yes

Megközelíthetőség / Accessibility Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 15 km; M1: 105 km
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 200 m
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 200 m
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station:  200 m

Épület nagysága / Area of the building 2692 m2

Épület állaga / Condition of the building Részben felújításra szorul / In need of partial renovation          

Épület eredeti rendeltetése / 
Original / former function of the building

Gyártó csarnok, iroda-szociális helyiségek  /
Assembly hall, offi  ces, social premises

Tulajdon jellege / Type of property Magán / Private   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes 

Elérhetőség / contact: 36 (70) 594 7067 

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. Az ingatlan Kőszeg város belterületén, 
annak déli részén, a 87. sz. főútvonaltól 200 méterre fekszik. Környe-
zetében kereskedelmi, ipari és szolgáltató létesítmények működnek. 

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, 200 metres from the main road 
No. 87. In the neighbourhood there are commercial, industrial and service 
facilities.
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