
  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2141 Csömör, Szabadság út 16 szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2141 Csömör, Szabadság út 16 szám alatti fiókja 2022.12.27 

napjával összevonásra kerül a 2143 Kistarcsa, Széchényi út 67 címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.28-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

2141 Csömör, Szabadság út 16 szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.27 napjával 12:00 

órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitva tartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2141 Csömör, Szabadság út 16 szám alatti fiókja 2022.12.27 napjától 
határozatlan ideig módosított nyitva tartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitva tartás 2022.12.28 napjától: 

csütörtök: 8:00-16:00 

 

A nyitva tartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: Kistarcsa, Széchényi út 67  

Tel.: +36-1-311-3110 

Nyitva tartás: 

Nyitva tartás 2022.12.28 napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

A 2140 Csömör Határ út 6. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is elérhetik 
ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
«Énpostám_hitelkártya_ért_végző_posta_a_» 2140 Csömör Határ út 6 

 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 

 

Szíves megértését köszönjük!  

 

Budapest, 2022 november 25. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2211 Vasad Monori út 4. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2211 Vasad Monori út 4. szám alatti fiókja 2022.12.27 napjával 

összevonásra kerül a 2200 Monor Kossut utca 77. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az 

Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.28-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2211 Vasad Monori 

út 4. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.27 napjával 12:00 órától megszűnik, 

kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitva tartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2211 Vasad Monori út 4.szám alatti fiókja 2022.12.27 napjától 
határozatlan ideig módosított nyitva tartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitva tartás 2022.12.28 napjától: 

péntek: 8:00-15:00 

 

A nyitva tartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2200 Monor Kossut utca 77. 

Tel.: +36-29-410-396 

Nyitva tartás: 

Nyitva tartás 2022.12.28 napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

A 2211 Vasad Mátyás király utca 2. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

«Énpostám_hitelkártya_ért_végző_posta_a_» 2201 Monor Petőfi Sándor utca 13. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 

 

Szíves megértését köszönjük!  

 

Budapest, 2022  november 25. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2133 Sződliget, dr. Kemény József utca 30. szám alatt üzemelő 
fiókjának összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2133 Sződliget, dr. Kemény József utca 30. szám alatti fiókja 

2022.12.27 napjával összevonásra kerül a 2131 Göd Pesti út 93. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.28-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

2133 Sződliget, dr. Kemény József utca 30. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.27 

napjával 12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitva 

tartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2133 Sződliget, dr. Kemény József utca 30. szám alatti fiókja 
2022.12.27 napjától határozatlan ideig módosított nyitva tartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitva tartás 2022.12.28 napjától: 

csütörtök: 8:00-16:00 

 

A nyitva tartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2131 Göd Pesti út 93. 

Tel.: +36-27-345-145 

Nyitva tartás: 

Nyitva tartás 2022.12.28 napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

A 2133 Sződliget Szabadság tér 2. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
«Énpostám_hitelkártya_ért_végző_posta_a_» 2131 Göd Pesti út 70. 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 

 

Szíves megértését köszönjük!  

 

Budapest, 2022  november 25. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9326 Szil, Hunyadi tér 14. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9326 Szil, Hunyadi tér 14. szám alatti fiókja 2022.12.29. napjával 
összevonásra kerül a 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
9326 Szil, Hunyadi tér 14. szám alatti fiókjában az ügyfélkiszolgálás 2022.12.29. napjával 12:00 órától 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

Cím: 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. 

Tel.: 3696594031 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

A 9326 Szil, Hunyadi tér 12. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is elérhetik 
ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.25. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9083 Écs, Kossuth u. 2./A. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9083 Écs, Kossuth u. 2./A. szám alatti fiókja 2022.12.28. napjával 
összevonásra kerül a 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 20. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.29.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
9083 Écs, Kossuth u. 2./A. szám alatti fiókjában az ügyfélkiszolgálás 2022.12.28. napjával 12:00 órától 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

Cím: 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 20. 

Tel.: +3696570580 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

A 9083 Écs, Kis utca 2./A. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is elérhetik 
ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.25. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 8438 Veszprémvarsány, Rákóczi F. u. 13. szám alatt üzemelő 
fiókjának összevonásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8438 Veszprémvarsány, Rákóczi F. u. 13. szám alatti fiókja 
2022.12.27. napjával összevonásra kerül a 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 20. címen található 
bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.28.-től változatlan 
feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 8438 Veszprémvarsány, Rákóczi F. u. 13. szám alatti fiókjában az 
ügyfélkiszolgálás 2022.12.27. napjával 12:00 órától megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

Cím: 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 20. 

Tel.: +3696570580 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

A 8438 Veszprémvarsány Könyves Kálmán utca 2. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat 
továbbra is elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak 
szerint vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.25. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2764 Tápióbicske, Rákóczi utca 64. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2764 Tápióbicske, Rákóczi utca 64. szám alatti fiókja 2022.12.27. 
napjával összevonásra kerül a 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos utca 17/a címen található 
bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.28-tól változatlan 
feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2764 Tápióbicske, Rákóczi utca 64. szám alatti fiókjában az általános 
ügyfélkiszolgálás 2022.12.27. napjával 12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog 
üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2764 Tápióbicske, Rákóczi utca 64. szám alatti fiókja 2022.12.28. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2022.12.28 napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: 8:00-15:00 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos utca 17/a 

Tel.: +3629623011 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 08:00-17:00 

Kedd: 08:00-16:00 

Szerda: 08:00-16:00 

Csütörtök: 08:00-16:00 

Péntek: 08:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
A 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 83. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint 
vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos 
ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a 
rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.25 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 5932 Gádoros, Nagy utca 63. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5932 Gádoros, Nagy utca 63. szám alatti fiókja 2022.12.28. napjával 

összevonásra kerül a 5553 Kondoros, Csabai út 14. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az 

Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.29.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5932 Gádoros, 

Nagy utca 63. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.28. napjával 12:00 órától 

megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5932 Gádoros, Nagy utca 63. szám alatti fiókja 2022. 12. 28. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2022. 12. 29. napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 5553 Kondoros, Csabai út 14. 

Tel.: +3666388271 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-16:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-14:30 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

A 5932 Gádoros, Hóvirág utca 7. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.25. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 5931 Nagyszénás, Hősök útja 2. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5931 Nagyszénás, Hősök útja 2. szám alatti fiókja 2022.12.27. 

napjával összevonásra kerül a 5900 Orosháza, Thököly utca 15. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.28.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

5931 Nagyszénás, Hősök útja 2. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.27. napjával 

12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5931 Nagyszénás, Hősök útja 2. szám alatti fiókja 2022. 12. 27. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2022. 12. 28. napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: 8:00-15:00 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 5900 Orosháza, Thököly utca 15. 

Tel.: +3668512350 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-16:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-14:30 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

A 5931 Nagyszénás, Szabadság utca 31. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.25. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 6753 Szeged, Budai Nagy Antal utca 27/E szám alatt üzemelő 
fiókjának összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6753 Szeged, Budai Nagy Antal utca 27/E szám alatti fiókja 

2022.12.28. napjával összevonásra kerül a 6726 Szeged, Szőregi út 80. címen található bankfiókunkkal, amely 

a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.29.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

6753 Szeged, Budai Nagy Antal utca 27/E szám alatti fiókjában az ügyfélkiszolgálás 2022.12.28. napjával 

12:00 órától megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

Cím: 6726 Szeged, Szőregi út 80. 

Tel.: +3662430433 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 08:00-18:00 

Kedd: 08:00-16:00 

Szerda: 08:00-16:00 

Csütörtök: 08:00-16:00 

Péntek: 08:00-14:00 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2022.12.28. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál, a fenti címen érhető el. 

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 

 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

A 6701 Szeged, Széchenyi tér 1. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is elérhetik 
ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
A Postahivatalban lehetőség van MKB ÉnPostám hitelkártyákkal kapcsolatos ügyintézésre és további 

értékesítésre. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 

 

Szíves megértését köszönjük!  

 

Budapest, 2022.11.25. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 5435 Martfű, Május 1. út 14. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5435 Martfű, Május 1. út 14. szám alatti fiókja 2022.12.27. napjával 
összevonásra kerül a 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 139. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.28-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
5435 Martfű, Május 1. út 14. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.27. napjával 12:00 
órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5435 Martfű, Május 1. út 14. szám alatti fiókja 2022.12.28. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2022.12.28 napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 139. 

 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-16:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-14:30 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
A 5435 Martfű, Május 1. út 3. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is elérhetik 
ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
A Postahivatalban lehetőség van MKB ÉnPostám hitelkártyákkal kapcsolatos ügyintézésre és további 
értékesítésre. 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.25 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 6098 Tass, Széchenyi körút 75. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6098 Tass, Széchenyi körút 75. szám alatti fiókja 2022.12.27. napjával 
összevonásra kerül a 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.28-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
6098 Tass, Széchenyi körút 75. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.27. napjával 
12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6098 Tass, Széchenyi körút 75. szám alatti fiókja 2022.12.28. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2022.12.28 napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. 

Tel.: +3676550115 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-17:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-13:30 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

 



  

 

 

 
 
 
 
A 6098 Tass, Dózsa György út 4. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.25 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 2. szám alatt üzemelő 
fiókjának összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 2. szám alatti fiókja 
2022.12.28. napjával összevonásra kerül a 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 20. címen található 
bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.29.-től változatlan 
feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 2. szám alatti fiókjában az 
általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.28. napjával 12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás 
céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 2. szám alatti fiókja 
12/28/2022 napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 12/29/2022 napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: 8:00-15:00 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 20. 

Tel.: +3696570580 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 



  

 

 

A 8431 Bakonyszentlászló, Petőfi utca 2. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.25. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 


