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BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A békéltető testület feladata, hogy megkísérel-

je a felhasználói jogvita rendezését a felek közötti 
egyezség létrehozásával. Ennek eredménytelensé-
ge esetén az ügyben döntést hoz a felhasználói jo-
gok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő ér-
vényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető 
testület a felhasználó vagy a vállalkozás kérésére ta-
nácsot ad a felhasználót megillető jogokkal és a fel-
használót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 
A békéltető testület eljárását kizárólag felhasználó-
nak, díjfizetőnek minősülő személy kezdeményezhe-
ti a békéltető testület hatáskörébe tartozó ügyekben 
akkor, ha már előzetesen megkísérelte a felhasználói 
jogvita rendezését, és erre vonatkozóan bizonyíté-
kokkal rendelkezik.

PANASZKEZELÉS
Távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszával, ész-
revételével kérjük forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz 
(3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.), vagy az éjjel-nappal 
hívható Műszaki ügyeletünkhöz.

Kérjük, figyeljen arra, hogy panasz esetén a pana-
szos személye, a panasszal érintett felhasználási 
hely, a kifogás, valamint a kérelem beazonosítható 
legyen.

A megkeresés történhet: személyesen, telefonon, 
írásban (postai vagy elektronikus úton).

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Telefon: 06/46/501-740
E-mail: ugyfel@miho.hu

Műszaki ügyeletünk elérhetősége:
Telefon: 06/46/379-450
E-mail: muszakiugyelet@miho.hu

1./ A személyes megkeresést fogadó ügyintézőnk, 
amennyiben lehetséges, a panaszra azonnali, szóbe-
li tájékoztatást ad. Amennyiben ez nem lehetséges, 
vagyis nem áll az ügyintéző rendelkezésére megfe-
lelő adat vagy az ügy helyszíni kivizsgálást igényel, 
abban az esetben az ügyfélszolgálati előadó jegyző-
könyvet vesz fel.

2./ Ügyfélszolgálatunk a panasszal kapcsolatos ál-
láspontját és intézkedéseit indoklással ellátva írásba 
foglalja, és válaszlevélben megküldi felhasználónak 
a panasz beérkezését követő 15 naptári napon belül.

A bejelentő hozzájárulása esetén a telefonos pa-
naszról nem szükséges írásos jegyzőkönyvet felven-
ni. Az ügyfélszolgálatra és a műszaki ügyeletre beér-
kező hívásokat rögzítjük, és 5 évig megőrizzük, hogy 
igény esetén a panaszos rendelkezésére álljon.

Amennyiben az ügyfél a panasz bejelentésére ka-
pott válasszal nem ért egyet, vagy úgy ítéli meg, hogy 
panaszát nem megfelelően kezelték, abban az eset-
ben a lakóhely szerint illetékes Békéltető Testülethez, 
a Fogyasztóvédelemi hatósághoz, valamint a Magyar 



46/501-740

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG
Amennyiben a távhőszolgáltató a lakossági felhasz-

nálóval, illetve természetes személy díjfizetővel szem-
ben megsérti az üzletszabályzatában és a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit, 
valamint nem tartja be az írásbeli tájékoztatási köte-
lezettségre vonatkozó határidőt, a Fogyasztóvédelmi 
hatóság vizsgálatot indíthat. Fontos, hogy a fogyasz-
tóvédelmi hatóság eljárása során a felhasználónak 
igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsola-
tos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt az érintett 
távhőszolgáltató felé megtette. A MIHŐ Kft. a fogyasz-
tóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/D. § -nak 
megfelelően fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztat.

MAGYAR ENERGETIKAI  
ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL 

Kiadja, módosítja, vagy visszavonja a távhőszol-
gáltató működési engedélyét, ellenőrzi a távhőszol-
gáltató működési engedélyben előírt követelmények, 
feltételek betartását, valamint ellátja az ármegálla-
pítással összefüggő és a távhőszolgáltatásról szóló 
törvényben meghatározott feladatait.

ELŐZETES INFORMÁCIÓK  
A NYÁRI KARBANTARTÁS IDEJÉRE

A városrészeket érintő karbantartási időpontokon 
kívül egyes hőközpontoknál vagy kisebb ellátási te-
rületen néhány órás szolgáltatási szünettel járó kar-
bantartás lehetséges, erről szintén külön értesítjük 
az érintett lakókat.

Avas és belváros városrészben:
2021. JÚNIUS 22-ÉN 0.00 ÓRÁTÓL 

várhatóan
2021. JÚNIUS 25-ÉN 24.00 ÓRÁIG.

Bulgárföld városrészben:
a nyári karbantartás ideje alatt csak  

RÖVID IDEJŰ szolgáltatási szünet várható,  
erről külön tájékoztatjuk az érintett lakókat.

MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

A VILÁG LEGNÉPSZERŰBB  
KÖZÖSSÉGI OLDALÁN  

MÁR MINKET IS MEGTALÁLHAT!

ELÉRHETŐSÉG
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

46/533-120

46/533-121

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
Kövesse a MIHŐ hivatalos Facebook-oldalát és tudjon 

meg minél többet Társaságunkról, és a miskolci távhő-
szolgáltatásról. Értesüljön első kézből a mindennapi mű-
ködésünkhöz kapcsolódó hírekről, továbbá más szolgál-
tatók érdekes és releváns bejegyzéseiről.

facebook.com/mihokft 
és kövesse a MIHŐ közösségi oldalát!


