
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A STENTOR-MI Mérnöki Iroda kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a         
Budapest, XI. ker. Péterhegy I. terület FTTH ellátása engedélyes tervéhez tulajdonosi           
hozzájárulást kér. 
A XI. ker. Péterhegy I. területen a legkorszerűbb optikai megoldást tervezik           
kialakítani a jelenlegi réz helyett igazodva a lakossági és a digitális világ elvárásaihoz. 
  
A fentiek megvalósulása érdekében a Magyar Telekom meglévő földalatti alépítmény          
hálózatában optikai behúzó kábelek kerülnek kiépítésre, a lefedő hálózat kialakítása          
meglévő Magyar Telekom tulajdonú oszlopokon történik optikai kábel kiépítésével,         
illetve kismértékben meglévő elektromos oszlopokat érint, új oszlop sor építése          
nélkül. 
  

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el. 
  
  
Budapest, 2017. október 11. 
  
 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
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