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Ebben a fűtési idényben a távhőszolgáltatás fűtési 
költsége – hasonlóan a gázzal fűtő háztartásokhoz – 
magasabb volt, mint az előző fűtési idényben.

A költségmegosztókkal felszerelt lakóközösségek 
esetében, a költségosztó cég május-június hónapok-
ban leolvassa a radiátorokra szerelt műszert, majd 
elkészíti a lakóközösség költségfelosztását. A közös 
képviselő ellenőrzi a költségek felosztását, majd a 
számla elkészítésének érdekében eljuttatja azt a 
MIHŐ Kft.-hez. 

A MIHŐ a díjakat a közös képviselő által jóváhagyott 
adatok alapján érvényesíti az elszámoló számlában. 
A megállapított hőfelhasználási arányokon utólag 
csak számítási hiba esetén, a lakóközösség képvi-
selője módosíthat a távhőszolgáltatóhoz leadott írá-
sos bejelentéssel. A díjmegosztási arányok utólagos 
módosításáról szóló bejelentésről, a díjmegosztási 
arányok utólagos módosításáról, annak okáról, tar-
talmáról és hatásairól a közös képviselő tájékoztatja 
a felhasználót.

KÖLTSÉGMEGOSZTÓK,  
KÖLTSÉGMEGOSZTÁS
A 2020/2021. fűtési idényben volt a XXI. század leg-
hűvösebb áprilisa markáns lehűlésekkel, hózáporok-
kal és több hideg rekord is megdőlt.

Tapasztalataink alapján elmondható, hogy a fűtési 
idény időjárása vegyes képet mutatott. A MIHŐ Kft. 
2020. szeptember 27-én kezdte meg a fűtésszolgál-
tatást és az Országos Meteorológiai Szolgálat előre-
jelzése alapján 2021. április 30-án állította le, azon-
ban az időjárás másképp alakult, az előrejelzéstől 
eltérően lehűlés következett be, ezért szakaszosan 
május 9-ig történt fűtésszolgáltatás.

A fűtési idény leghidegebb napi  középhőmérsékle-
tét  február 12-én mérte  az OMSZ -8,7 Celsius fokot. 
A fűtött napok átlag hőmérséklete ebben a fűtési 
idényben 1,1°C-al hidegebb volt, mint tavaly, emiatt 
közel 105 000 GJ-al volt több a hőfelhasználás.



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)

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

46/501-740

A távhőszolgáltató nem módosíthat a hőfel hasz-
nálási arányokon!

Költségmegosztással kapcsolatos vitás kérdések, 
panaszok megválaszolása annak a vállalkozónak a 
feladata, aki a költségosztás elkészítéséért teljes 
körű felelősséget vállalt a lakó felé.

Nyári karbantartás
2021-ben a nyári karbantartási munkálatok miatt 

az alábbi területen és időpontban a melegvíz-szol-
gáltatás szünetel:

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.

A távhőszolgáltatási szünet alatt a melegvíz-csa-
pokból hideg víz folyik, amit a melegvízmérő-óra ér-
zékel és megmér, ez indokolatlan többletköltséget 
okozhat. Ennek elkerülése érdekében a MIHŐ Kft. ja-
vasolja, hogy a karbantartás ideje alatt a melegvíz-
csapokat ne használják.

Nyári karbantartással kapcsolatban a lakókö-
zösségnek, illetve a lakás tulajdonosának is van 
teendője!
Ø  A korszerűsített épületek esetében a termosztati-

kus radiátorszelepeket a nyári időszakban ütközé-
sig balra kell fordítani, teljesen nyitott állásba, és 
javasolt így hagyni a fűtés őszi beindításáig. Ezzel 
megnövelhetjük a szelep élettartamát, valamint 
segíthetjük az épület vezetékeinek ürítését, tölté-
sét, légtelenítését.

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.

Ø  Amennyiben a szelepek egész nyáron elzárt álla-
potban vannak, a nyári meleg hatására letapad-
hatnak. A nem működő szelepet szakcégek, 
szak emberek csak térítés ellenében javítják vagy 
cserélik.

Ø  A lakóközösség tulajdonában lévő fűtési rendsze-
rek karbantartását – például radiátorcserét, vagy 
szelepcserét – május 15 és szeptember 15 között 
lehet elvégezni, ezért már most érdemes ezeket 
megtervezni.

Ø A radiátorcsere menete:
•  Kiválaszt egy megfelelő felkészültségű  

szakembert.
• Előzetes hozzájárulást kér a közösképviselőtől.
•  Előzetes hozzájárulást kér a MIHŐ Kft.  

Beruházás szakterület munkatársától.  
Tel.: +36 46 533 132

•  Egyeztet a kivitelezésről a kiválasztott  
szakemberrel. A MIHŐ Kft. előírásai szerint  
a szakemberrel kiválasztásra kerülnek  
a radiátorok.

•  Egyeztesse a munkálatok megkezdésének és 
befejezésének, valamint a rendszer ürítésének 
időpontját a Műszaki ügyelet munkatársával. 
Tel.: +36 46 379 360 vagy +36 46 379 450

Ø  A nyáron végzett lakossági, épületen belüli kar-
bantartási munkáról a MIHŐ Kft. Műszaki Ügyele-
tét értesíteni kell. Tel.: +36 46 379 360 vagy  
+36 46 379 450

A MIHŐ Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szö-
vetsége által Öko-címkével elismert szolgáltató.

Környezetbarát energia a jövőnkért!


