
    

Általános információk 

Térségünk sokszínű gazdaság-földrajzi adottságai, a népesség magas 
képzettségi szintje, nyelvtudása, munkakultúrája, történelmi hagyo-
mányaink, a különböző népcsoportok (magyar, horvát, német) együtt-
élése, és az ebből adódó kulturális sokszínűség elősegítette egy nyitott 
és kívülről is vonzó térség kialakulását. Ezt igazolják a gazdag kulturális 
programok, az intenzív határon átnyúló és nemzetközi kapcsolatok, az 
épülő térségi és ágazati együttműködések, valamint jelentős külföldi és 
magyar tulajdonú vállalkozások letelepedése is.

A vidéki karakter évszázados városi, polgári hagyományokkal ötvöződik. 
Kőszeg 1328 óta királyi város, majd 1648-tól Vas megye egyetlen szabad 
királyi városa. Csepreg 1390-től jelentős mezőváros, a magyar protes-
tantizmus egyik központja. A két történelmi város mellett Bük Magyar-
ország harmadik leglátogatottabb, nemzetközi hírű gyógyfürdőjeként a 
20. század fejlődése nyomán emelkedett városi rangra. A városi lét nagy 
múltú civil szervezeteket, iparos és turisztikai vállalkozói együttműkö-
déseket, élénk kulturális és közéletet hívott életre.

A térség nyitott az innovációra, az együttműködésre. A kistérségi hatá-
rokat átlépve Kőszeg, Csepreg és Bük térsége közösen hozta létre foglal-
koztatási paktumát, Leader munkacsoportját, és vállalkozói együttmű-
ködést indított a REGIONET program keretében. Európai Uniós források 
bevonásával megújulnak a települések közterei, közintézményei miköz-
ben több nemzetközi pályázat is zajlik az Európai Területi Együttműkö-
dés és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával. A Vasfüg-
göny évszázadában többszörösen perifériára szorult térség eltökélt saját 
pozíciójának megújításában.

General information

The many-coloured economic-geographical conditions in the region, the 
high level of qualifi cation and language knowledge of the local population, as 
well as our historical traditions, the fruitful coexistence of diff erent peoples 
(Hungarians, Germans and Croatians) and the cultural diversity deriving from 
this have fostered the development of an open and attractive region. This is 
justifi ed by the versatile cultural programmes, the intensive cross-border and 
international relations as well as the development of cooperations both on 
regional and sectoral basis and the settlement of signifi cant domestic and 
foreign businesses here.

The rural character is mixed by age-long civic traditions of urban life. 
Kőszeg had been promoted the rank of the royal town in 1328, while in 1648 
it became the only free royal town of historical Vas county. Csepreg had been 
a signifi cant market-town since 1390, one of the early centres of Hungarian 
protestantism. Besides the two historical towns Bük has become a town due 
to the fast development of its internationally renowned spa resort in the past 
decades, the third most visited one in Hungary. The urban status has brought 
to life old traditional civil organisations, lively cultural and social life as well as 
the cooperation of businesses in trade and tourism.

Our region is open to innovation and cooperation. Stepping over the micro-
regional borders the districts of Kőszeg, Csepreg and Bük have established their 
own joint employment pact, their Leader action group and fostered a business 
cooperation in the framework of the REGIONET Programme. 

With the support of EU funds public places and institutions of many settle-
ments in the region are being renewed, while there are several other projects 
running with the fi nancial support of the European Territorial Cooperation 
(ETC) Programmes and that of the Norwegian Fund. The region - pressed to 
a periphery in many ways in the century of the Iron Curtain – has resolved in 
fi nding out its novel position.
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Természeti és épített környezet

A térség a Gyöngyös és a Répce mentén, a Kőszegi-hegységtől a 
Répce-síkig húzódik. Felszíne viszonylag kis területe ellenére változatos. 
Területén a két folyón kívül számos patak, több nagy vízfelületű tó és 
főleg a hegyvidéken sok-sok bővizű forrás is található. Szubalpin éghaj-
latát alapvetően meghatározza az Alpok közelsége. Az időjárás az orszá-
gosnál hűvösebb és csapadékosabb, az évi napfénytartam pedig alacso-
nyabb. A klimatikus adottságok a térséget alkalmassá teszik a légúti 
betegségek kezelésére.

A Bük határában 1957-ben feltárt termálvíz kiválóan alkalmas gyógy-
ászati célokra. Erre a bázisra települt a büki gyógyfürdő és a kapcsolódó 
gyógy-turisztikai és idegenforgalmi szolgáltatások, melyek alapvetően 
határozzák meg a térség gazdaságát. A környék aprófalvainak elnéptele-
nedése megállt, lakásállományuk, településképük megújult. 

A Kőszegi-hegység területén számos ritka, védett növény és állatfaj él. 
A Kőszegi Tájvédelmi Körzet az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozik, 4300 
ha területéből 550 szigorúan védett. A hegyek lábát szinte mindenütt 
gyümölcsösök, gesztenyések, szőlőültetvények borítják. A csepregi hegy 
gyümölcstermesztése évszázados múltra tekint vissza.

Magyarország műemlékekben ötödik leggazdagabb városa Kőszeg, 
középkori belvárosa szinte érintetlenül megmaradt a Jurisics várral egye-
temben. Mintegy 175 műemlékileg védett és ugyanennyi helyi védett-
ség alatt álló épülete van, közülük sok ma is az eredetivel azonos funkci-
ót tölt be (városháza, szálloda stb.). A hatalmas örökséget számos mú-
zeum mutatja be. A térség kisebb települései is gazdag épített örökség-
gel rendelkeznek. 

Natural and built environment

The region stretches from the foothills of the Alps (Kőszeg-Mountains) to 
the fl atland along the rivers Gyöngyös and Répce. Despite its relatively small 
area it can boast of a varied landscape. Besides the two small rivers there are 
several brooks and artifi cial lakes of signifi cant size, which are fed by many 
springs located mainly in the mountains. The subalpine climate is determined 
chiefl y by its proximity to the Alps. The climate is colder and wetter than the 
average in Hungary, with lower number of sunny hours during the year. The 
climatic conditions make this region suitable for the treatment of respiratory 
diseases. 

The thermal water discovered in the outskirts of Bük in 1957 is perfectly suit-
able for curing purposes. Bükfürdő spa resort – today’s outstanding economic 
factor in the region - together with the connecting health and tourism facilities 
was established on this. The depopulation of the surrounding small villages 
has stopped and also the housing and living conditions are improving.

The Kőszeg-Mountains is the habitat of many rare, protected plant and animal 
species. The Kőszeg Landscape Protection Area is managed under the auspices 
of Őrség National Park; out of an area of 4300 hectars 550 hectars are strictly 
protected. The mountain slopes are covered mainly by orchards, graveyards and 
chestnut yards. Fruit-farming has a centuries-long tradition in the hills around 
the town Csepreg.
 
Kőszeg is ranked as the fi fth richest town in historic monuments in Hungary. 
The medieval downtown together with the Jurisics Castle has survived almost 
intact. The town can boast of altogether 175 listed and just as many locally 
protected buildings, many of them still in their original function (townhall, 
hotel etc.). The enormous historical and cultural heritage is displayed in several 
museums. Smaller settlements in the region possess similar built heritage, as 
well. 
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Infrastrukturális jellemzők 

A térség közúti hálózata megfelelő sűrűségű, a települések közti ösz-
szeköttetés és a főutak elérése biztosított. A megyeközpont és Auszt-
ria felé teremt összeköttetést a 87-es főút, a térség északi peremén ha-
lad a Bécs-Sopron-Balaton közlekedési tengely (84-es főút), keleti sze-
gélyén pedig a 86-os főút, amely Nyugat-Dunántúl elsőrendű fontossá-
gú észak-déli tengelye. Utóbbit 2015-ig gyorsforgalmi úttá (M86) fejlesz-
tik. Ausztriában Kőszegtől 16 km-re húzódik Burgenland Bécs felé vezető 
gyorsforgalmi útja az S31.

A térség két közúti határátkelőhelye Kőszeg-Rattersdorf és Bozsok-
Rechnitz. Autóval nem, de kerékpárral és gyalog is igénybe vehető a 
Zsira-Lutzmannsburg határátkelő, illetve az Írottkő kilátónál és a Hét-
forrásnál kialakított átkelőhelyek. A térség kerékpárút-hálózata jól ki-
épült, és elsősorban a turisták kiszolgálására hivatott.

A térség fő vasúti kapcsolatát a Szombathely-Sopron vasútvonal terem-
ti meg, melynek villamosítása, korszerűsítése megtörtént. Iparvágány 
jelenleg Tormásligeten és Bükön található. A sikeres gazdaságfejlesztés 
feltétele a büki iparvágány továbbépítése a csepregi iparterületig. 
A Kőszeg-Szombathely vasút Ausztriai folytatásának helyreállítása 
szintén fontos közlekedés-fejlesztési feladat.

A vasúti tömegközlekedést jól kiegészítik a Sopron, Bükfürdő, Szombat-
hely, Felsőpulya irányába vezető távolsági, helyközi buszjáratok.

A térségben több repülőtér is található: Bécs-Schwechat (125 km), Sár-
mellék (115 km), Grác (140 km), Pozsony (150 km) és Budapest (230 km).

A villamos energia-, gáz- és ivóvízellátás biztosított, a szennyvízhálózat 
nagyrészt kiépült, a hulladékgazdálkodás fejlett. A vezetékes telefonhá-
lózat minden településen elérhető, az ADSL-technológia, illetve a mo-
bil-Internet térnyerésével az Internet kapcsolat is biztosított.

A térség adottságai kiváló lehetőséget nyújtanak a megújuló energia-
források hasznosításához, miáltal csökkenthető az energiafüggőség, és 
erősödhet a helyi gazdaság, új vállalkozások és munkahelyek jöhetné-
nek létre.

Infrastructural characteristics

The public road network of the region is fairly dense, the connection between 
the settlements as well as the accessibility to main roads is ensured. The 
main road No. 87 provides a link to Austria and the county town Szombathely, 
too. The main road No. 84 run on the northern edge of the area and provides 
connection to the axis Vienna-Sopron-Lake Balaton. In the east the main 
road No. 86 - the most relevant north-south transport axis – will have been 
reconstructed as a clearway by the year 2015. The expressway No. S31 in Austria 
leading to Vienna lies only 16 kilometres from Kőszeg.

The two frontier crossing points to Austria are at Kőszeg-Rattersdorf and 
Bozsok-Rechnitz. The crossing point at Zsira-Lutzmannsburg is available for 
cyclists and pedestrians, similarly to the ones for wanderers near Hétforrás 
(Seven Springs) and at the peak of Írottkő. The cycle path network is fairly built 
up in the region and is used mainly for tourism purposes. 

The main railway connection in the region running between Sopron and 
Szombathely has been electrifi ed and reconstructed lately. An industrial railway 
track can be found at Bük and Tormásliget. One of the crucial prerequisites of 
the economic development is the construction of the industrial track from Bük 
to Csepreg industrial area. Another important task in traffi  c development is the 
reconstruction of the former connection between the branch line Szombathely-
Kőszeg and the Austrian railway network.

The railway traffi  c is well completed by interurban and long-distance coach 
lines in the direction of Sopron, Bükfürdő, Szombathely and Oberpullendorf.

In the wider region there are several airports: Vienna-Schwechat (125 km), 
Sármellék (115 km), Graz (140 km), Bratislava (150 km) and Budapest (230 km)

The public utilities (electricity, gas and water) are fully supplied, while the 
sewer system is built up in most areas. Waste management is highly developed 
in the region. Landline telephone is available in all settlements, and with the 
development of ADSL and Mobile-Internet technologies the Internet access in 
the region is fairly good.

The conditions in the region give a great chance of utilising renewable energy 
resources, by which energy dependence can be decreased, the local economy 
can develop further, new enterprises and thus workplaces can be established.
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A népesség jellemzői, 
a foglalkoztatás helyzete 

Népesség
A térség 29 ezer ember otthona, a népsűrűség átlagosan 78,4 fő/
km2. Az aktív korú népesség aránya a térségben 60,6 %, amely 
azonos a megyei és a régiós átlaggal. A népesség iskolai végzett-
sége és az idegen nyelvtudás szintje magasabb a megyei átlag-
nál. Elsősorban Ausztria közelsége miatt, illetve a külföldi tulajdo-
nú vállalkozásoknál történő foglalkoztatás hatására a térség az 
ország más régióihoz viszonyítva fejlettebb munkakultúrával ren-
delkezik. A térségre jellemző a különböző nemzetiségek jelenléte, 
több évszázados együttélése. Legjelentősebb számban horvátok 
élnek a térségben, nagyrészt Kőszeg, Horvátzsidány, Peresznye, 
Ólmod, Csepreg településeken, de jelentős a német nemzetiségű 
lakosság létszáma is, leginkább Kőszegen, Kiszsidányban, 
Bükön és Csepregen.

Foglalkoztatás, munkanélküliség
Az elmúlt két évtizedben jelentősen megváltozott a népesség gazdasá-
gi aktivitása. Az új ipari befektetők és az erőteljesen kibontakozó keres-
kedelmi és szolgáltató szektor felszívták az átalakulás következtében ál-
lásnélkülivé vált munkaerő egy részét, de a térség még mindig rendelke-
zik munkaerő tartalékkal, amely megfelelő munkalehetőségek megjele-
nésével mobilizálható. A vonzáskörzetben felerősödött az ingázás a köz-
ponti településekre, főleg a megyeszékhelyre és a magasabb jövedelem-
mel kecsegtető osztrák munkalehetőségek irányába. A térség gazdasá-
gát és munkaerőpiacát is érintette a gazdasági válság, de nem jelentős 
mértékben. A regisztrált álláskeresők száma a térségben a szezonális 
hatások függvényében 1 000 fő körülire tehető.

Population and employment

Population
The region is home to 29.000 people, the density of population is 78,4 people 
/ km2. The rate of economically active population is 60,6 %, in accordance 
with the county and national average. The level of qualifi cation and language 
knowledge of the local population is higher than the county average. The 
proximity of the region to the adjacent Austria and also the great number of 
foreign businesses contribute to a higher than average working culture. The 
region is characterised by the centuries-long coexistence of several minorities. 
Croatians – the biggest minority group here - live mainly in Kőszeg, Csepreg, 
Horvátzsidány, Peresznye and Ólmod. Germans live in Kőszeg, Kiszsidány, Bük 
and Csepreg.

Employment, unemployment
In the past two decades the economic activity of the population has changed 
signifi cantly. The labour forces becoming jobless after the transformation were 
taken up by both the industrial investments and the fast developing trade and 
service sectors building up in the region. But still a local labour reserve is pres-
ent, which can be mobilised by fostering the development of new workplaces. 
In the region commuting to the central settlements is becoming more and more 
dominant, mainly to the county town Szombathely and the adjacent Austrian 
areas, the latter off ering much better working conditions. The local economy 
was also aff ected by the turbulence of the economic crisis, but fortunately only 
slightly. The number of registered job seekers – depending also on seasonal 
eff ects - is usually around 1.000.
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Oktatás, képzés 

A térség jelentős oktatási, képzési intézményi kapacitással rendelkezik. 
1-1 felsőoktatási intézmény és gimnázium, 3 középiskola és 1 speciális 
szakiskola található a 3 városban. A jelenlegi középiskolai szakmai kép-
zési kínálat részben megfelel a térség gazdasági szerkezetének, és a 
helyi kínálatot kiegészítik a szombathelyi szakképző intézmények. 
A jövőben az országos szakpolitikai elképzelésekhez igazodva hangsú-
lyosabbá válik a vállalkozásoknál megvalósuló gyakorlatorientált kép-
zés, miközben a célok között új képzési irányok bevezetése is megjelent 
(pl. műszaki, megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó energetikai és 
menedzsment-képzések).

Education, training

The region off ers a wide range of educational and vocational/training institu-
tions. In the three towns there are 3 vocational schools, one specialised trade 
school, one secondary grammar school and one university institution. 
The present vocational training system is partly in accordance with the local 
economic structure, and this off er is completed by the training institutions 
located in the county town, Szombathely. In the future – adjusting to the 
national training policy - a greater emphasis must be laid upon apprenticeship 
in cooperation with local enterprises, and also novel training fi elds must be 
built up (e.g. technical, vocational and management trainings connecting to 
renewable energies).

Intézmény megnevezése / 
Name of Institution

Település / 
Settlement

Képzési profi l, szakmák / Educational profi les, training fi elds

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Vendéglátóipari Szakiskola /
Felsőbüki Nagy Pál Primary School and 
Catering Vocational School

Bük szakács, pincér / cook, waiter(ess)

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Infor-
matikai Szakközépiskola és Kollégium /
Nádasdy Tamás Secondary School of 
Economics and Information Technology 
and Dormitory

Csepreg pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, gazdasági informatikus, szoftverfejlesztő, 
Internetes alkalmazásfejlesztő, logisztikai ügyintéző, marketing- és reklámügyintéző / 
Financial administrator and public accountant, business administrator, economic IT manager, software 
engineer, Internet application developer, logistics administrator, marketing and advertising administrator

Jurisich Miklós Gimnázium 
és Középiskolai Kollégium / 
Jurisich Miklós Secondary 
Grammar School and Dormitory

Kőszeg Négy-öt évfolyamos gimnázium:
- magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat;
- intenzív angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi oktatás emeltszintű 
informatika tantárgy tanulásával;
- Arany János Tehetséggondozó Program;
- idegen nyelvi tagozat idegenforgalmi és turisztikai ismeretekkel; 
- természettudományi tagozat (emelt óraszámú biológia és kémia tantárgyak tanulásának 
lehetőségével)
- 2011 áprilisától regisztrált Tehetségpont /
4/5 year classes: 
- Hungarian-English bilingual section
- 5-year grammar school education with advanced English preparatory year and honour IT 
- Special Programme for talented students with disadvantageous social background
- Foreign language section with tourism
- Science section (advanced biology and chemistry)
- Talentpoint since April 2011

Evangélikus Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégium /
Lutheran Secondary School of Agriculture, 
Trade and Information Technology and 
Dormitory

Kőszeg kertész, lótartó- és tenyésztő, állattenyésztő és gazda szakmunkás képzés, mezőgazdasági 
technikus, vidékfejlesztési technikus, állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus, 
növény-termesztő és növényvédelmi technikus, agrár-közgazdasági- és áruforgalmazó techni-
kus, agrárrendész, lovastúra-vezető, marketing- és reklámügyintéző, logisztikai ügyintéző, 
kereskedelmi ügyintéző, PR ügyintéző, kereskedő, boltvezető, informatikus, informatikus 
rendszergazda /
Gardener, horse-breeder, stock-breeder and farmer, agricultural technician, country development 
technician, stock-breeding and animal-health technician, plant cultivation and protection technician, 
agro-economic and trade technician, agro-security guard, riding tour guide, marketing and advertising 
administrator, logistics administrator, trade administrator, PR administrator, tradesman, shop-keeper, 
IT manager and system administrator

Dr. Nagy László Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény 
Speciális Szakiskola /
Dr. Nagy László Vocational School for 
Children with Special Educational Needs

Kőszeg sajátos nevelési igényű fi atalok szakképzése jelenleg hat szakmában, ill. részszakmában: 
asztalosipari szerelő, festő, mázoló és tapétázó, konyhai kisegítő, kőműves, parkgondozó, 
textiltermék összeállító /
Training of handicapped students in six trades/subtrades:
carpentry technician, painter and decorator, auxiliary kitchen maid, bricklayer, park-keeper, dressmaker

ISES Alapítvány (Corvinus Egyetem 
partnerségével) / 
ISES Foundation (in partnership with 
Corvinus University)

Kőszeg angol nyelvű nemzetközi tanulmányok MA képzés, kulturális örökségmenedzsment és fenntart-
ható fejlődés MA képzés, Advanced Studies Centre, Jean Monnet Kiválóság Központ, UNESCO 
tanszék, könyvtár szolgáltatások, kutatások /
MA international economic relations studies in English, postgraduate programme in cultural heritage 
management and sustainable development, Advanced Studies Centre, Jean Monnet Centre of Excellence, 
UNESCO-chair, library and research
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Gazdasági jellemzők 

A térség gazdaságának szerkezete meglehetősen változatos képet mu-
tat. Meghatározó ágazata a turizmus, de az iparban is jelentős vállalko-
zások működnek. Foglalkoztatási szempontból is átlagon felüli jelentő-
ségű a szolgáltató ágazat és az iskolák teljesítménye. 

A térség termelőüzemei főleg a városokban és az agglomerációs ten-
gelyként működő 87-es számú főútvonal mellett helyezkednek el. 
Az ipar kiemelkedő szereplője Bükön a Nestlé állateledel gyára illetve a 
nagykereskedelemmel foglalkozó Vog Export-Import Kft., Csepregen a 
fémtömegcikkeket előállító Uniriv Kft. Kőszegen a Kromberg&Schubert 
kábelköteg gyártó üzeme, a Kőszegi Ruhaipari Zrt. fehérnemű üzeme 
és a Hungária Wienerberger téglagyára, Lukácsházán a Schott Forma 
Vitrum Kft. ampullagyára, Gyöngyösfaluban az acélszerkezeteket gyár-
tó Szőnye Kft.

A térségi élelmiszeripar jelentős szereplői a Soproni és Társa Kft. csepregi 
és kőszegi sütőüzeme és az Alpok Aqua Kft. horvátzsidányi ásványvíz 
palackozója. Gyors ütemben fejlődik a térség gyümölcskultúrája, külö-
nösen a Soproni Borvidékhez sorolt Kőszeg és térsége, Lukácsháza va-
lamint Csepreg borászata. A Répcesíkon a kiváló talajadottságok leg-
inkább a szántóföldi növénytermelésnek és a gyümölcstermesztésnek 
kedveznek. Bár a mezőgazdasági termelésnek régi hagyományai van-
nak, napjainkban jellemző a felvásárló szervezetek és feldolgozóüzemek 
hiánya.

A térségben jelentős számú, vonzó befektetési lehetőség van, melyek ki-
használása tovább erősítheti a térség gazdaságát, és a térség lakóinak 
értékteremtő munkája révén gyarapíthatja a vállalkozások tulajdono-
sait is.

Economic characteristics

The structure of the local economy manifests a varied picture. One of the 
dominant sectors is tourism, but there are signifi cant enterprises in industry, 
as well. From the point of view of employment the service and educational 
sectors have an outstanding role.

The main industrial areas are located in the outskirts of the towns and along 
the main road No. 87, functioning as an agglomerate axis. The major actors in 
the local economy are Nestle pet food factory and wholesale company VOG in 
Bük, Uniriv Ltd. producing metal goods in Csepreg, the cable assembly factory 
of Kromberg&Schubert Ltd., the underwear manufacture of Kőszeg Clothing 
Factory Inc., the ampoule factory of Schott Forma Vitrum Ltd. in Lukácsháza 
and the steel structure manufacture of Szőnye Ltd. in Gyöngyösfalu.

The most important actors in food industry are Soproni and Co. Ltd with bak-
eries both in Kőszeg and Csepreg and the mineral water bottling hall of Alpok-
Aqua Ltd. in Horvátzsidány. Fruit-farming is growing steadily in the region, 
especially wine-production in Kőszeg, Lukácsháza and Csepreg, all belonging 
to Sopron Wine Region. The excellent soil conditions make the area of the 
fl atland Répcesík suitable for large-scale farming and fruit-growing. Although 
agricultural activities have a long tradition there, the area is characterised by 
the lack of collecting and processing industry.  

There are still several attractive investment opportunities in the region. Their 
utilisation can strengthen the local economy, and by means of the value-
creating work of the inhabitants business owners may also profi t.

Regisztrált 
vállalkozás 

Number of regis-
tered enterprises

2005 = 100,0 Egyéni
Self-employed

Társas
Cooperative

Társas vállalkozások közül
Out of cooperative enterprises

Ezer lakosra jutó vál-
lalkozások száma

Number of enterprises / 
1000 inhabitants

Kft.
Ltd.

Bt.
Lp.

Térség
Region 3 982 124,3 2 989 993 520 336 137

Vas megye
Vas county 35 944 124,4 26 007 9 937 5 425 3 273 138

A vállalkozások száma és sűrűsége a megyei átlagnak megfelelő. / The number and density of enterprises is in line with the county average.

Regisztrált vállalkozások / Registered enterprises, 2008
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Turizmus

Az idegenforgalmi tevékenység elsősorban Bükre és Kőszeg térségé-
re koncentrálódik. A büki gyógyvízre épült idegenforgalom súlyát jel-
zi, hogy a térség 12 szállodájából 9 Bükön létesült. Az 1200 m-ről feltörő, 
58 oC-os, kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű, fl uorid-
tartalmú gyógyvíz vonzerejére napjainkra az ország egyik legnagyobb 
gyógy- és élményfürdő-komplexuma épült ki. A magas színvonalú és 
nagy befogadó képességű szállodákra és a gyógyfürdőre jellemző a fo-
lyamatos és minőségi fejlesztés. Az elmúlt 10 évben a büki gyógyfürdő-
ben mintegy 4 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg. A turisztikai 
tevékenység koordinációjára Bükön alakult meg Nyugat-Magyarország 
első helyi TDM szervezete.

Kőszeg 1997-ben 14 környező településsel összefogva osztrák mintá-
ra megalapította Magyarország első natúrparkját. Az Írottkő Natúrpark 
feladata a térség településein szétszórt természeti és kulturális vonz-
erők átfogó bemutatása, a térségi turisztikai tevékenység koordináci-
ója. A Kőszegi-hegység főleg az aktív kikapcsolódást keresőket vonzza: 
gazdag turistaút hálózatával, természeti kincseivel, Kőszeg egyedülál-
ló kulturális örökségével a túrázók és kirándulók kedvelt célterülete. Az 
ökoturisztikai fejlesztéseknek köszönhetően 2009-ben az Írottkő Natúr-
park nyerte el az Európai Bizottság által kiírt „Magyarország Legjobban 
Fejlődő Ökoturisztikai Desztinációja” címet, és az EDEN-díjat.

A térség jelentős erőfeszítéseket tesz a turisztikai kínálat bővítésére és 
minőségi fejlesztésére: a városközpontok megújítása, a kőszegi Jurisics-
vár turisztikai célú fejlesztése, a helyi termékek, a borturizmus fejleszté-
se, a turisztikai nagyrendezvények sora mind ezt bizonyítja. Folyamato-
san bővül a térség kerékpáros és lovas turisztikai kínálata is.

Vas megye szállásférőhelyeinek kb. fele található a térségben (jelentős 
része Bükön), és ugyanez az arány mondható el a vendégéjszakák szá-
máról is. 2010-ben Bük Magyarország negyedik leglátogatottabb vá-
rosa volt.

Tourism

Tourism is concentrated chiefl y on Bük and Kőszeg. The dominance of health 
and wellness tourism built upon the thermal water at Bük can be best dis-
played by the fact that 9 out of the 12 hotels of the region can be found there. 
The thermal water (58°C) from a depth of 1200 metres with powerful curing 
eff ect contains calcium, magnesium, hydrogen-carbonate and fl uorid. By now 
Bükfürdő spa resort has become one of the biggest health- and wellnes complex 
in Hungary. The high-quality hotels and spas with signifi cant capacities are 
characterised by continuous development. In the past 10 years at Bükfürdő spa 
resort investments to the value of around 15 million Euros have been carried 
out. The fi rst TDM (Tourism Destination Management) organisation in Western 
Hungary was established in Bük in order to coordinate and promote tourism 
related activities. 

In 1977 Kőszeg – following the Austrian pattern – established Hungary’s fi rst 
nature park with the partnership of 14 surrounding settlements. The main task 
of Nature Park Írottkő is to show the versatile natural and cultural attractions 
scattered along the area as well as to coordinate activities in the fi eld of tour-
ism. The Kőszeg Mountains attract mainly those seeking active recreation. The 
area with a developed wandering route network, several natural treasures and 
the outstanding cultural heritage of the town Kőszeg is a popular destination 
for hikers. Thanks to the development in the fi eld of ecotourism Nature Park 
Írottkő was awarded the EDEN (European Destination of Excellence) Prize of 
the European Commission in 2009.

The region makes great eff orts to enhance the number and quality of tourist 
attractions. Among others the renewal of town centres, the renovation of 
the Jurisics Castle, promotion of traditional local products and wine-tourism 
as well as the great number of spectacular events all point to this direction. 
Facilities in cycling and horse-riding tourism are also improving. 

About half of the accommodation in Vas county can be found in this region 
(mostly in Bük), similarly to the number of guest-nights spent here. In 2010 
Bük was the fourth most visited town in Hungary.

Szállás-
férőhely

Accommoda-
tion capacity

Ebből: 
kereskedel-

mi típusú
Commercial 
accommoda-

tion

Ezer lakosra 
jutó szállás-

férőhely
Accommoda-
tion / 1000 
inhabitants

Vendégek 
száma

Number of 
guests

Ebből: 
kereskedel-
mi szállás-

helyen szállt 
meg

Number of 
guests staying 
in commercial 
accommoda-

tion

Vendég-
éjszakák 

száma
Number of 

guest-nights

Ebből: 
Kereskedel-
mi szállás-

helyen 
realizált

Guest-nights 
spent in com-

mercial accom-
modation

Átlagos 
tartóz-

kodási idő, 
(éjszaka)

Average stay 
(nights)

Térség 
Region 9 583 4 770 330 173 753 151 480 720 737 583 311 4,1

Vas megye
Vas county 18 902 11 940 72 401 349 360 047 1  333 562 1 105 442 3,3

Nyugat-
Dunántúl
Western Trans-
danubia

84 080 47 289 84 1 459 268 1  323  931 4  719 395 4 041 252 3,2

Turisztikai szálláshely-kapacitás és vendégforgalom / Accommodation capacity and guest-nights 
(forrás/source: KSH (Hungarian Central Statistical Offi  ce), 2008)
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Település neve
Name of settlement

Lakónépesség száma 
az év végén, fő
Number of inhabitants

Önkormányzat
Address

Telefon
Phone number

Bozsok 342 9727 – Bozsok, Rákóczi u. 142.  94/563 386
Bő 646 9625 – Bő, Széchenyi u. 70. 94/586-015
Bük 3 402 9737 – Bük, Széchenyi u. 44. 94/358-006
Cák 280 9725 – Cák, Petőfi  S. u. 31.  94/561-614
Chernelházadamonya 202 9624 – Chernelházadamonya, Fő út 66. 94/386-009
Csepreg 3 452 9735 – Csepreg, Széchenyi tér 27. 94/565-030
Gór 306 9625 – Gór, Széchenyi u. 29. 94/386-377
Gyöngyösfalu 1 132 9723 – Gyöngyösfalu, Ady E. u. 18. 94/358-084
Horvátzsidány 787 9733 – Horvátzsidány, Csepregi u. 5.  94/565-112
Iklanberény 31 9634 – Iklanberény, Fő u. 39. 94/388-030
Kiszsidány 101 9733 – Kiszsidány, Fő u. 39. 94/365-759
Kőszeg 12 032 9730 – Kőszeg, Jurisics tér 8. 94/562-511
Kőszegdoroszló 241 9725 – Kőszegdoroszló, Fő u. 7. 94/563-273
Kőszegpaty 198 9739 – Kőszegpaty, Kossuth u. 39. 94/368-221
Kőszegszerdahely 492 9725 – Kőszegszerdahely, Kossuth L. u. 5.  94/563-472
Lócs 118 9734 – Lócs, Fő u. 52. 94/388-035
Lukácsháza 1 059 9724 – Lukácsháza, Szombathelyi u. 2. 94/568-031
Mesterháza 156 9662 – Mesterháza, Petőfi  S. u. 54. 94/386-131
Nagygeresd 268 9664 – Nagygeresd, Petőfi  S. u. 45. 94/388-060
Nemescsó 319 9739 – Nemescsó, Péterfy S. u. 23. 94/568-007
Nemesládony 124 9663 – Nemesládony, Új u. 1. 94/388-086
Ólmod 93 9733 – Ólmod, Fő u. 25. 94/365-127
Peresznye 712 9734 – Peresznye, Hunyadi u. 2. 94/565-140
Pusztacsó 173 9739 – Pusztacsó, Béke u. 30. 94/368-059
Répceszentgyörgy 115 9623 – Répceszentgyörgy, Fő u. 34. 95/341-001
Sajtoskál 419 9632 – Sajtoskál, Petőfi  S. u. 21. 94/588-010
Simaság 543 9633 – Simaság, Szabadság u. 18. 94/388-086
Tompaládony 316 9662 – Tompaládony, Hunyadi u. 55. 94/586-006
Tormásliget 337 9736 – Tormásliget, Liszt F. u. 5. 94/565-157
Tömörd 276 9738 – Tömörd, Fő u. 9. 94/365-143
Velem 342 9726 – Velem, Rákóczi F. u. 73. 94/563-380
Térség összesen 29 014
Vas megye 260 950
Nyugat-Dunántúl 998 187

Települési alapadatok / Main Data on Settlements

Elérhetőségek /Contact 
Szervezet neve /
Name of organisation

Szervezet típusa / 
Type of organisation

Cím / 
Address

Telefonszám / 
Phone number

E-mail cím / 
E-mail address

Kőszegi és a Felső-Répcementi 
Kistérségek Foglalkoztatási Paktuma /
Employment Pact of the Micro-regions of 
Kőszeg and Felső-Répcemente

paktum menedzsment szervezet /
pact management team 

H-9730 Kőszeg, 
Rajnis u. 7

+36-94-563 121 paktum@kfr.hu 

Kőszeg Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás /
The Multipurpose Association of Kőszeg and its 
Micro-region

kistérségi társulás /
micro-regional association

H-9730 Kőszeg, 
Kossuth Lajos u. 15.

+36-94-561-547 munkaszervezetvezeto@
koszegikisterseg.hu

Felső-Répcementi Többcélú 
Kistérségi Társulás /
The Multipurpose Association of Felső-Répcemente

kistérségi társulás /
micro-regional association

H-9735 Bük, 
Eötvös u. 7-9.

+36-94-358-031 csepreg-buk.tkt@pr.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja Kőszegi Kirendeltség /
Kőszeg Branch Offi  ce of the Labour Centre of 
Vas County

munkaügyi kirendeltség /
labour branch offi  ce

H-9730 Kőszeg, 
Szűk u. 2.

+36-94-562-410 f-aniko@lab.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja Sárvári Kirendeltség /
Sárvár Branch Offi  ce of the Labour Centre of 
Vas County

munkaügyi kirendeltség /
labour branch offi  ce

H-9600 Sárvár, 
Batthyány u. 47.

+36-95-320-817 tamara@lab.hu

Kőszeg és Vidéke Vállalkozók 
Ipartestülete /
Guild of Kőszeg and its Micro-region

ipartestület /
guild

H-9730 Kőszeg, 
Jurisics tér 13.

+36-30-607-2123 koszegi.iparos@gmail.com

Csepreg és Vidéke Ipartestület /
Guild of Csepreg and its Micro-region

ipartestület /
guild

H-9735 Csepreg, 
Rákóczi u. 1.

+36-30-947-1060 pocza@uniriv.hu

UTIRO Leader Egyesület /
UTIRO Leader Association

Leader munkaszervezet /
Leader action group

H-9723 Gyöngyösfalu, 
Kőszegi u. 22.

+ 36-30-472-6585 elek.antal@utiro.hu
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