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MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Sorszám Szolgáltatás megnevezése Díjtétel 

Papír alapú számlamásolat
két hónapnál nem régebbi időszakra díjtalan
60 napon túli lejárt fizetési határidejű számlák után 
első lap 300 Ft + áfa
minden további lap 200 Ft + áfa
Távhőszolgáltatással kapcsolatos dokumentumok fénymásolásának díja 
(jogszabály, szerződés kivétel az Általános Szerződési Feltételek amelynek másolása 
díjmentes) 
oldalanként 15 Ft + áfa
Folyószámlaegyenleg egyeztetés
pénztári befizetés esetén díjtalan
Folyószámla kivonat papír alapon 
gépi kivonat 2000 Ft + áfa
Folyószámla kimutatás készítése (tartalma: ki- befizetés időpontja, fizetés módja, 
fizető megnevezése) 1000 Ft + áfa
a kért időintervallum minden hónapja után 200 Ft + áfa
Kimutatás távhőszolgáltatási számlában érvényesített fűtési célú hőmennyiségről, 
HMV mennyiségről
fűtési célú hőmennyiség 1200 Ft + áfa
HMV mennyiség 1200 Ft + áfa
a kért időintervallum minden hónapja után 200 Ft + áfa
Lakcím kutatás költsége 

tudakozvány költsége 3500 Ft + áfa
Posta költség érvényesítése a szolgáltatás megrendelője felé
ajánlott küldemény postaköltsége
Készpénzátutalási megbízással kapcsolatos reklamáció
átutalás pénzintézeten keresztül történő kerestetése 2000 Ft + áfa
jogos reklamáció esetén a befizetett díj visszajár a felhasználónak
6 hónapnál régebbi időszakot érintő HMV elszámolás felülvizsgálata 2500 Ft + áfa
jogos reklamáció esetén a befizetett díj visszajár a felhasználónak

11. Igazolás társasházaknak panelprogram pályázathoz 1000 Ft/lépcsőház+Áfa
12. Igazolás pénzintézetnek panelprogram pályázathoz 500 Ft/társasház+Áfa
13. A lakossági  HMV szolgáltatás korlátozása, kizárása 14000 Ft + áfa

Közműegyeztetés, szolgáltatói nyilatkozat 5000 Ft/óra  + áfa
Tervtári/térképi adatszolgáltatás 1000 Ft/A4 oldal + áfa
Társasház közösségek pályázataihoz (Panel, ÖKO)
Egyeztetés 4000 Ft/óra + áfa
Tervtári/térképi adatszolgáltatás 800 Ft/A4 oldal
Szakfelügyeleti díj
Fix kiszállási díj 2000 Ft/db + áfa
Kiszállási kilométer díj 120 Ft/km + áfa
Szakfelügyeleti díj 5000 Ft/óra  + áfa

17. Felhasználói tulajdonú hőközpont üzemeltetés 25000/Ft/hó + áfa
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15.

16.

A kötelező adatszolgáltatáson, tevékenységen kívüli díjak
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KIMUTATÁS
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