
  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2118 Dány, Pesti út 45. szám alatt üzemelő fiókjának összevonásáról, 
határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2118 Dány, Pesti út 45. szám alatti fiókja  2022.12.30. napjával 
összevonásra kerül a 2194 Tura, Bartók tér 21. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az Ön 
pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.31-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2118 Dány, Pesti út 45. 
szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.30.napjával 12:00 órától megszűnik, kizárólag 
MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2118 Dány, Pesti út 45. szám alatti fiókja  2022.12.31.napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.31. 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: 2194 Tura, Bartók tér 21. 

Tel.: +3628466711 

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 2118 Dány, Pesti út 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, 2022.11.30 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 8136 Lajoskomárom, Enyingi utca 3. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8136 Lajoskomárom, Enyingi utca 3. szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjával összevonásra kerül a 8130 Enying, Deák Ferenc út 1. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

8136 Lajoskomárom, Enyingi utca 3. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 

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

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8136 Lajoskomárom, Enyingi utca 3. szám alatti fiókja 2022.12.30. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.04. napjától: 

Szerda: 08:00-16:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 8130 Enying, Deák Ferenc út 1. 

Tel.: +3622372039 

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 8136 Lajoskomárom, Batthyány utca 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. 
 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 8174 Balatonkenese, Fő utca 23. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8174 Balatonkenese, Fő utca 23. szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjával összevonásra kerül a 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 11. címen található bankfiókunkkal, 

amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A 

Takarékbank Zrt. 8174 Balatonkenese, Fő utca 23. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 

2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített 

nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8174 Balatonkenese, Fő utca 23. szám alatti fiókja 2022.12.30. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.03. napjától: 

Kedd: 08:00-16:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 11. 

Tel.: +3688584450 

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 8174 Balatonkenese, Balaton utca 65. 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


  

 

 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 8417 Csetény, Hunyadi utca 1. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8417 Csetény, Hunyadi utca 1. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjával 

összevonásra kerül a 8420 Zirc, József Attila utca 4. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban 

az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 8417 Csetény, 

Hunyadi utca 1. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 órától 

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

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8417 Csetény, Hunyadi utca 1. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.06. napjától: 

Péntek: 08:00-15:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 8420 Zirc, József Attila utca 4. 

Tel.: +3688593510 

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 8417 Csetény, Rákóczi 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


  

 

 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 8175 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 1. szám alatt üzemelő 
fiókjának összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8175 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 1. szám alatti fiókja 

2022.12.30. napjával összevonásra kerül a 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 11. címen található 

bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan 

feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 8175 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 1. szám alatti fiókjában az általános 

ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog 

üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8175 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 1. szám alatti fiókja 
2022.12.30. napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.02. napjától: 

Hétfő: 08:00-17:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 11. 

Tel.: +3688584450 

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 8175 Balatonfűzfő, Béke 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. 
 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 7013 Cece, Jókai Mór utca 2. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7013 Cece, Jókai Mór utca 2. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjával 

összevonásra kerül a 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 107. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

7013 Cece, Jókai Mór utca 2. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 

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

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7013 Cece, Jókai Mór utca 2.szám alatti fiókja 2022.12.30. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.06. napjától: 

Péntek: 08:00-15:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 107. 

Tel.: +36202204291 

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 7013 Cece, Deák Ferenc utca 19. 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


  

 

 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. szám alatt üzemelő 
fiókjának összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. szám alatti fiókja 

2022.12.30. napjával összevonásra kerül a 2300 Ráckeve, Kossuth utca 32. címen található bankfiókunkkal, 

amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A 

Takarékbank Zrt. 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. szám alatti fiókjában az általános 

ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog 

üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. szám alatti fiókja 
2022.12.30. napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.03. napjától: 

Kedd: 08:00-16:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth utca 32. 

Tel.: +3629562060 

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 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. 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


  

 

 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2091 Etyek, Óvoda utca 2.szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2091 Etyek, Óvoda utca 2. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjával 

összevonásra kerül a 2060 Bicske, Csabdi út 4. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az Ön 

pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2091 Etyek, Óvoda 

utca 2. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik, 

kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2091 Etyek, Óvoda utca 2. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.03. napjától: 

Kedd: 08:00-16:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2060 Bicske, Csabdi út 4. 

Tel.: +3613113110 

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 2091 Etyek, Körpince utca 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. 
 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2454 Iváncsa, Szövetkezet köz 1. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2454 Iváncsa, Szövetkezet köz 1. szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjával összevonásra kerül a 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23. címen található bankfiókunkkal, 

amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A 

Takarékbank Zrt. 2454 Iváncsa, Szövetkezet köz 1. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 

2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített 

nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2454 Iváncsa, Szövetkezet köz 1. szám alatti fiókja 2022.12.30. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.05. napjától: 

Csütörtök: 08:00-16:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23. 

Tel.: +3623354088 

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 2454 Iváncsa, Fő utca 26. 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


  

 

 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2851 Környe, Alkotmány utca 14. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2851 Környe, Alkotmány utca 14.szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjával összevonásra kerül a 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 7/a. címen található bankfiókunkkal, 

amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A 

Takarékbank Zrt. 2851 Környe, Alkotmány utca 14. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 

2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített 

nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2851 Környe, Alkotmány utca 14.szám alatti fiókja 2022.12.30. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.05. napjától: 

Csütörtök: 08:00-16:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 7/a. 

Tel.: +3634361254 

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 2851 Környe, Beloiannisz utca1/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. 
 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2028 Pilismarót, Köztársaság tér 17. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitvatartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2028 Pilismarót, Köztársaság tér 17. szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjával összevonásra kerül a 2023 Dunabogdány, Hajó utca 3. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

2028 Pilismarót, Köztársaság tér 17. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 

12:00 órától megszűnik. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2028 Pilismarót, Köztársaság tér 17. szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.06. napjától: 

Péntek: 08:00-15:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2023 Dunabogdány, Hajó utca 3. 

Tel.: +3626391085 

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 továbbá, hogy 2022.12.30. 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 (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 2028 Pilismarót, Esztergomi utca 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, 2022.11.30. 

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. 8154 Polgárdi, Deák Ferenc utca 13. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitvatartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8154 Polgárdi, Deák Ferenc utca 13. szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjával összevonásra kerül a 8000 Székesfehérvár, Budai út 42. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

8154 Polgárdi, Deák Ferenc utca 13. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 

12:00 órától megszűnik. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8154 Polgárdi, Deák Ferenc utca 13. szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.05. napjától: 

Csütörtök: 08:00-16:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 42. 

Tel.: +3622504875 

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 továbbá, hogy 2022.12.30. 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 (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 8154 Polgárdi, Munkácsy Mihály lakótelep 20. 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, 2022.11.30. 

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. 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 41. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitvatartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 41. szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjával összevonásra kerül a 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23. címen található bankfiókunkkal, 

amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A 

Takarékbank Zrt. 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 41. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 

2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 41. szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.03. napjától: 

Kedd: 08:00-16:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23. 

Tel.: +3623354088 

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 továbbá, hogy 2022.12.30. 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 (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 2490 Pusztaszabolcs, Sport utca 15. 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, 2022.11.30. 

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. 8111 Seregélyes, Fő út 169. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8111 Seregélyes, Fő út 169. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjával 

összevonásra kerül a 2484 Gárdony, Balatoni út 43. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az 

Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 8111 Seregélyes, 

Fő út 169. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik, 

kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8111 Seregélyes, Fő út 169. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.04. napjától: 

Szerda: 08:00-16:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2484 Gárdony, Balatoni út 43. 

Tel.: +3613113110 

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 8111 Seregélyes, Fő utca 163. 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


  

 

 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 10. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 10. szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjával összevonásra kerül a 8000 Székesfehérvár, Budai út 42. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 10.szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 

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

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 10. szám alatti fiókja 2022.12.30. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.02. napjától: 

Hétfő: 08:00-17:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 42. 

Tel.: +3622504875 

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 8151 Szabadbattyán, Iskola utca 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. 
 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2481 Velence, Hősök park 3. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2481 Velence, Hősök park 3. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjával 

összevonásra kerül a 2475 Kápolnásnyék, Fő út 29. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az 

Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2481 Velence, 

Hősök park 3. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 órától 

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

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2481 Velence, Hősök park 3. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.02. napjától: 

Hétfő: 08:00-17:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2475 Kápolnásnyék, Fő út 29. 

Tel.: +3622368081 

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 2481 Velence, Fő 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. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 

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


  

 

 

a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2941 Ács, Fő út 9/1. szám alatt üzemelő fiókjának összevonásáról, 
határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2941 Ács, Fő út 9/1. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjával 
összevonásra kerül a 2900 Komárom, Igmándi út 45. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban 
az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2941 Ács, Fő út 
9/1. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik, 
kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2941 Ács, Fő út 9/1. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.02. 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: 2900 Komárom, Igmándi út 45. 

Tel.: +3634341623 

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 2941 Ács, Posta köz 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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9798 Ják, Szabadság tér 10. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9798 Ják, Szabadság tér 10. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjával 
összevonásra kerül a 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 16. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
9798 Ják, Szabadság tér 10. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 
órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9798 Ják, Szabadság tér 10. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.02. 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: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 16. 

Tel.: +3613113110 

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 9798 Ják, Kossuth 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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9082 Nyúl, Kossuth utca 52. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9082 Nyúl, Kossuth utca 52. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjával 
összevonásra kerül a 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 20. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
9082 Nyúl, Kossuth utca 52. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 
megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9082 Nyúl, Kossuth utca 52. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.02. napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

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 9082 Nyúl, Szent István tér 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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2146 Mogyoród, Gödöllői utca 18/a. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2146 Mogyoród, Gödöllői utca 18/a. szám alatti fiókja 2022.12.30 

napjával összevonásra kerül a 2151 Fót, Dózsa György út 54. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

2146 Mogyoród, Gödöllői utca 18/a.  szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30 

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

tartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2146 Mogyoród, Gödöllői utca 18/a. szám alatti fiókja 2022.12.30 
napjától határozatlan ideig módosított nyitva tartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitva tartás 2023.01.02 napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2151 Fót, Dózsa György út 54. 

Tel.: +36-27-535-030 

Nyitva tartás: 

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. 
 

 
 
 
 

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


  

 

 

A 2146 Mogyoród, Fóti út 10. 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_értékesítést_végző_posta: 2121 Dunakeszi, Verseny utca 4. 

 

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 30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 55. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 55. szám alatti fiókja  2022.12.30. 
napjával összevonásra kerül a 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 10/A címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.31-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 55. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.30.napjával 
12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 55. szám alatti fiókja  
2022.12.31.napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.31. napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 10/A 

Tel.: +3613344344 

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 5085 Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 95/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, 2022.11.30 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2134 Sződ, Dózsa György út 102. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2134 Sződ, Dózsa György út 102. szám alatti fiókja 2022.12.30 

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

az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt.  

2134 Sződ, Dózsa György út 102.  szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30 napjával 

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

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2134 Sződ, Dózsa György út 102. szám alatti fiókja 2022.12.30 
napjától határozatlan ideig módosított nyitva tartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitva tartás 2023.01.02 napjától: 

Kedd: 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: 

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. 
 

 
 
 
 
 

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


  

 

 

A 2134 Sződ, Dózsa György út 223. 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_értékesítést_végző_posta: 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 30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2381 Táborfalva, Kossuth Lajos út 24. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2381 Táborfalva, Kossuth Lajos út 24. szám alatti fiókja 2022.12.30 

napjával összevonásra kerül a 2377 Örkény, Kossuth Lajos út 34/a. címen található bankfiókunkkal, amely 

a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

2381 Táborfalva, Kossuth Lajos út 24. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30 

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

tartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2381 Táborfalva, Kossuth Lajos út 24. szám alatti fiókja 2022.12.30 
napjától határozatlan ideig módosított nyitva tartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitva tartás 2023.01.02 napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2377 Örkény, Kossuth Lajos út 34/a. 

Tel.: +36-29-510-023 

Nyitva tartás: 

Hétfő: 7:30-16:30 

Kedd: 7:30-15:30 

Szerda: 7:30-15:30 

Csütörtök: 7:30-15:30 

Péntek: 7:30-14:30 

 

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 2381 Táborfalva, Kőrösi út 70. 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_értékesítést_végző_posta: 2371 Dabas, Szent János utca 120-122. 

 

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 30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 10. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 10. szám alatti fiókja 2022.12.30. 
napjával összevonásra kerül a 6065 Lakitelek, Liget utca 2. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.31-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 10. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.30.napjával 
12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 10. szám alatti fiókja 2022.12.31 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.31 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: 6065 Lakitelek, Liget utca 2. 

Tel.: +3676449135 

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 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 23. 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, 2022.11.30 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 5091 Tószeg, Rákóczi utca 33/a szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5091 Tószeg, Rákóczi utca 33/a szám alatti fiókja  2022.12.30. 
napjával összevonásra kerül a 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 10/A címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.31-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
5091 Tószeg, Rákóczi utca 33/a szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.30.napjával 
12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5091 Tószeg, Rákóczi utca 33/a szám alatti fiókja  2022.12.31.napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.31. 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: 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 10/A 

Tel.: +3613344344 

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 5091 Tószeg, Rákóczi út 19. 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, 2022.11.30 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 6783 Ásotthalom, Szent István tér 2/a szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6783 Ásotthalom, Szent István tér 2/a szám alatti fiókja 2022.12.30. 

napjával összevonásra kerül a 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. címen található bankfiókunkkal, amely 

a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

6783 Ásotthalom, Szent István tér 2/a szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 

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

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6783 Ásotthalom, Szent István tér 2/a szám alatti fiókja 2022.12.30. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.02. napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. 

Tel.: +3662581006 

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. 
 

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


  

 

 

A 6783 Ásotthalom, Királyhalmi utca 32. 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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2191 Bag, Petőfi tér 14. szám alatt üzemelő fiókjának összevonásáról, 
határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2191 Bag, Petőfi tér 14. szám alatti fiókja  2022.12.30. napjával 
összevonásra kerül a 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 4. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.31-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
2191 Bag, Petőfi tér 14. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.30.napjával 12:00 órától 
megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2191 Bag, Petőfi tér 14. szám alatti fiókja  2022.12.31.napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.31. napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

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

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 4. 

Tel.: +3628400251 

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 2191 Bag, Templom tér 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. 
 

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, 2022.11.30 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 6647 Csanytelek, Radnóti utca 19. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6647 Csanytelek, Radnóti utca 19. szám alatti fiókja 2022.12.28. 

napjával összevonásra kerül a 6640 Csongrád, Fő utca 28. címen található bankfiókunkkal, amely a 

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

6647 Csanytelek, Radnóti utca 19. 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. 6647 Csanytelek, Radnóti utca 19. szám alatti fiókja 2022.12.28. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2022.12.29. 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: 6640 Csongrád, Fő utca 28. 

Tel.: +3663570080 

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. 
 

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


  

 

 

A 6647 Csanytelek, Szent László utca 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. 
 

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, 2022.11.30. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 5121 Jászjákóhalma, Fő út 38. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5121 Jászjákóhalma, Fő út 38. szám alatti fiókja  2022.12.30. napjával 
összevonásra kerül a 5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.31-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
5121 Jászjákóhalma, Fő út 38. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.30.napjával 12:00 
órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5121 Jászjákóhalma, Fő út 38. szám alatti fiókja  2022.12.31.napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.31. 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: 5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10. 

Tel.: +3657505456 

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 5121 Jászjákóhalma, Fő út 29. 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, 2022.11.30 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2173 Kartal, Petőfi tér 16. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2173 Kartal, Petőfi tér 16. szám alatti fiókja  2022.12.30. napjával 
összevonásra kerül a 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 4. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.31-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
2173 Kartal, Petőfi tér 16. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.30.napjával 12:00 
órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2173 Kartal, Petőfi tér 16. szám alatti fiókja  2022.12.31.napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.31. 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: 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 4. 

Tel.: +3628400251 

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 2173 Kartal, Baross utca 76. 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, 2022.11.30 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 


