
  

 

TÁJÉKOZTATÁS OPTIKAI VEZETÉK FEKTETÉSÉNEK 

KIVITELEZÉSI MUNKÁIRÓL 

 

Az MVM Net Távközlési Zrt. és a Lillyneir Rendszermérnök Kft  

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

 

hogy a GINOP-3.4.3-VEKOP-15 keretében Csorna városban, az 

egyes intézmények hálózati hozzáférésnek fejlesztése érdekében 

optikai vezeték hálózat kiépítésére kerül sor, melynek kivitelezését 

a Lillyneir Rendszermérnök Kft. fogja elvégezni. 

 

Csorna városában a munkálatok elvégzésére 

2021. március 22. – június 15. között kerül sor. 

 

A kivitelezés az alábbi nyomvonalon történik:  

Aradi u. (északi oldalon) – Erzsébet királyné utca (Köztársaság utcáig nyugati 

oldalon, utána a Liszt F. utcáig a szervizút nyugati oldalán, utána az Ifjúsági 

ltp.-ig a keleti oldalon a járdában) – Ifjúsági ltp. előtt (a déli oldalon) – Arany 

J. utca (hosszában átfúrásra kerül) – Eötvös u. (déli majd északi oldalon a 

Rendőrségig) – Kossuth L. u. (nyugati oldalon) – Soproni út (85-ös út déli 

oldalánál a Mártírok teréig) – Szent István téri park – Laky D. u. 1. épület 

bekötése – Városháza bekötése – Soproni út ( északi oldalon a Szent István téri 

kereszteződéstől a Jázmin utcáig) – Kórház bekötése – Tűzoltóság bekötése - 

Bartók B. u. (keleti oldalon a Wesselényi utcáig) – Wesselényi u. (északi 

oldalon) –  Kmety u (nyugati oldalon ) - Aradi u. 



A kivitelezési munkák várható ütemezése: 

1. 2021. március 22-től:   Aradi u., Erzsébet királyné u. 

2. 2021. április 5.-től:         Ifjúsági ltp., Arany J. u., Eötvös u., Kossuth L. u. 

3. 2021. április 15.-től:     Soproni út, Szent István tér 

4. 2021. május 2.-től:       Soproni út, Kórház, Tűzoltóság 

5. 2021. május 14.-től:     Bartók B. u., Wesselényi u., Kmety u. 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kivitelezéssel érintett ingatlanok előtt 

felbontott járdák és kapubejárók az eredeti állapotban mindenhol 

visszaállításra fognak kerülni. 

Amennyiben a kivitelezést érintően kérdés, vagy probléma merül fel a 

kivitelező képviselője, Forró Tamás elérhető a +36 70 3175464 

telefonszámon. 

 

 

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket a kivitelezésből fakadóan 

felmerülő közlekedési nehézségek miatt, melyek az érintett szakaszokon 

elsősorban a gyalogos közlekedést fogják érinteni.  

 

 

 

 
MVM Net Távközlési Zrt.                  Lillyneir Rendszermérnök Kft.  

 

 

 


