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A több felhasználási hellyel rendelkező ügyfelek, akinek 
mindegyik lakása más kódon van, egy e-mail címmel csak 
a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálati előadói segítségével tudnak 
regisztrálni. Az intézményi, vállalati és egyéb felhaszná-
lóinkat – adatvédelmi okokból – csak előadóink tudják 
regisztrálni ügyfélszolgálati irodánkban. Ehhez kérjen 
időpontot online ügyfélszolgálatunkon – ez regisztráció 
nélkül használható –, és az ügyintézéshez hozza magával 
az aláírási címpéldányt és a cégjegyzéket.

Amennyiben online ügyintézésünkkel vagy a MIHŐ Kft. 
más tevékenységével kapcsolatban észrevétele, javasla-
ta van, kérjük, ossza meg velünk az ugyfel@miho.hu e-mail 
címen, hogy még jobbá tehessük szolgáltatásainkat.

A távhőszolgáltatás számlarendezésének lehetőségei
1. Csoportos átutalási megbízással. Nincs több gondja 

a számla befizetésére, amennyiben pénzintézeti átutalási 
megbízással rendezi aktuális távhőszolgáltatási számláit.

2. E-számlán keresztül, elektronikus felületen. 
Amennyiben elektronikusan szeretné megkapni a 
távhőszolgáltatási számláját, regisztráljon a www.
miszamla.hu webes felületen.

3. Postai befizetéssel. Amennyiben papír alapú csekken 
kívánja rendezni távhőszolgáltatási számláját, az ügyfél-
szolgálat zárva tartási ideje alatt is megteheti azt a postán. 

NYÁRI KARBANTARTÁS –  
RÖVID IDEIG SZÜNETEL A MELEGVÍZ

2020. nyarán karbantartási munka miatt szünetel a 
melegvíz-szolgáltatás

erről külön tájékoztatjuk az érintett lakókat.

Avas és belváros városrészben:
2020. JÚNIUS 23-ÁN 0.00 ÓRÁTÓL 

előreláthatólag
2020. JÚNIUS 26-ÁN 24.00 ÓRÁIG.

Diósgyőr és Bulgárföld városrészben:
a nyári karbantartás ideje alatt csak  

RÖVID IDEJŰ szolgáltatási szünet várható,

Ügyfélszolgálati iroda

3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5.

46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)

46/501-755

ugyfel@miho.hu

hétfő, kedd, csütörtök: 8:00-tól 15:30-ig
szerda: 8:00-tól 20:00-ig
péntek: 8:00-tól 12:00-ig

Pénztári nyitvatartási rend:
hétfő, kedd, csütörtök: 8:00-tól 15:15-ig
szerda: 8:00-tól 19:45-ig
péntek: 8:00-tól 11:45-ig

Pénzbefizetés csak a pénztári  
nyitvatartási órákban lehetséges.

Műszaki ügyelet
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

46/379-450, 379-360

46/533-153



www.miho.hu ugyfel@miho.hu 46/501-740

SZERETI A KISZÁMÍTHATÓSÁGOT?
CSATLAKOZZON MOST 
AZ EGYENLETES DÍJFIZETÉSHEZ!

Az egyenletes díjfizetés rugalmas, kiszámítható, fo-
gyasztóbarát fizetési mód. Azon díjfizetők, akik szeret-
nének csatlakozni az egyenletes díjfizetéshez, töltsék ki 
a honlapunkon található kérelmet és postai úton a MIHŐ 
Kft . 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. címre, vagy e-mailen a 
szamlazas@miho.hu címre juttassák el. 

SORBAN ÁLLÁS HELYETT KÉNYELMESEN 
– ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
…ÉS ELKERÜLHETI A VÁRAKOZÁST!

A MIHŐ Kft . online ügyfélszolgálatán:
  elintézheti a lakóváltozás bejelentését, a névátírást, 

a levelezési címváltozást
 elindíthatja együttes kérelmét;
 információt kaphat számlájáról, mérőóra adatairól;
 nyomon követheti dokumentumait.

Hogy éri el a MIHŐ Kft . online ügyfélszolgálatát?
1.  Kattintson a www.miho.hu honlap bal oldalán az On-

line ügyfélszolgálatra.
2.  Ezt követően a Regisztrációra kattintva adja meg 

személyes adatai közül az alábbiakat:

–  ügyfél-azonosító: ezt távhőszolgáltatási számlája 
első oldalán, a bekeretezett részben felhasználó 
azonosítóként találja, ezt kell ide beírni a per (/) jelig. 
123456789/00000001

– születési hely
– születési dátum (ki kell választani)
–  e-mail címe (olyan e-mail címet adjon meg, amelyet 

a regisztráció során meg tud nézni)
3.  Biztonsági ellenőrzés: rakja emelkedő sorrendbe a 

megjelenő számokat.
4. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadását pipával jelölje.
5.  Kattintson a Regisztrációra. Ez után megerősítő 

e-mail érkezik a regisztráció során megadott e-mail 
címre. Az érkezett e-mailben lévő linkre kattintva ak-
tiválja a regisztrációt.

6.  Az aktiválást az Online ügyfélszolgálat felületén is 
meg kell erősíteni, a következők szerint:
–  Felhasználónév: ezt a rendszer automatikusan 

beírja.
– Jelszó: ezt minden felhasználó egyénileg adja meg.
–  Jelszó még egyszer: a felhasználó által adott jel-

szót még egyszer be kell írni.
7. Kattintson az Aktiválás gombra, és kész!

Sikertelen regisztráció esetén kérjük, keresse fel sze-
mélyesen a MIHŐ Kft . ügyfélszolgálatát (Miskolc, Szemere 
utca 5.) vagy a 06 (46) 501-740-es telefonszámon kérjen 
segítséget ügyfélszolgálati előadónktól. 

AZ ELSZÁMOLÓ SZÁMLA
A légköbméter alapú elszámolással fizető ügyfeleink 

2020. májusban kapták kézhez elszámoló számlájukat.
Azon épületek esetében, ahol olyan költségmegosz-

tók kerültek beépítésre, amelyek nem igényelnek sze-
mélyes leolvasást, az ügyfelek július hónapban kapják 
meg az elszámolást a társasházak által meghatáro-
zott arányszámok alapján.

Azon épületek esetében, ahol olyan költségmegosz-
tók kerültek beépítésre, amelyek személyes leolvasást 
igényelnek – tekintettel a kormány által kihirdetett 
egészségügyi veszélyhelyzetre –, a MIHŐ Kft . lehetősé-
get biztosít arra, hogy a társasházak 2020. november 
30-ig tudják eljuttatni a számlák kibocsátásához szük-
séges díjmegosztási arányokat. Ebben az esetben az 
elszámolás a díjmegosztási arányok adatainak beér-
kezését követő hónapban tudunk elszámolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2020. július 
hónapban nem történik meg a költségmegosztós elszá-
molás, a 2020/21. évi fűtési időszakban az előző fűtési 
időszakban alkalmazott hődíj részszámlák kerülnek to-
vábbra is kiszámlázásra. A díjfizetők egyénileg kérhetik 
a hődíj részszámlák módosítását. 

RÉSZHŐMENNYISÉG 
VÁLTOZÁSA

Az egyenletes díjfizetést választó ügyfeleink ese-
tében 2020. június 1-jétől új elszámolási időszak kez-
dődik. Ez azt jelenti, hogy ettől a hónaptól a kiállításra 
kerülő részszámlákban szereplő részhőmennyiségek 
a 2019. június 1. és 2020. április 30. közötti időszakra 
elszámolt tényfogyasztások egyhavi átlaga alapján 
kerülnek meghatározásra. A 2020. júniusi részszám-
la már ezt az újrakalkulált részhőmennyiséget tartal-
mazza.

Elszámolási időszakok között, illetve egy elszámo-
lási időszakon belül a díjfizetőknek módjukban áll egy 
alkalommal módosítani – emelni vagy csökkenteni – 
a részhőmennyiséget. A kérelemhez a nyomtatvány 
letölthető honlapunkról (http://miho.hu/letoltheto-
nyomtatvanyok) vagy elérhető Ügyfélszolgálati iro-
dánkban (Miskolc, Szemere u. 5. sz.).


