
  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 2427 Baracs, Táncsics utca 27/A szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2427 Baracs, Táncsics utca 27/A szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 2400 Dunaújváros, Vasmű út 7. 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2427 Baracs, Táncsics 
utca 27/A szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 7. 

Tel.: +3625500523 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5561 Békésszentandrás, Fő utca 30 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5561 Békésszentandrás, Fő utca 30 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5540 Szarvas, Szabadság út 30 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5561 Békésszentandrás, 
Fő utca 30 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5540 Szarvas, Szabadság út 30 

Tel.: +3666312100 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 6445 Borota, Dózsa György utca 22 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6445 Borota, Dózsa György utca 22 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 6440 Jánoshalma, Dózsa György 
utca 82 címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit 
is kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 6445 Borota, Dózsa 
György utca 22 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 82 

Tel.: +3677401215 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 9167 Bősárkány, Petőfi utca 40 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9167 Bősárkány, Petőfi utca 40 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 9300 Csorna, Szent István tér 23 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 9167 Bősárkány, Petőfi 
utca 40 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 9300 Csorna, Szent István tér 23 

Tel.: +3696593307 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3414 Bükkzsérc, Rákóczi út 120 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3414 Bükkzsérc, Rákóczi út 120 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 
70. címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3414 Bükkzsérc, Rákóczi 
út 120 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 70. 

Tel.: +3649505540 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 2027 Dömös, Hősök tere 4 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2027 Dömös, Hősök tere 4 szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 2023 Dunabogdány, Hajó utca 3 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2027 Dömös, Hősök tere 4 szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének 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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 2113 Erdőkertes, Nemes utca 2 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2113 Erdőkertes, Nemes utca 2 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 2112 Veresegyház, Fő út 53 címen 
található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2113 Erdőkertes, Nemes utca 2 szám 
alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 2112 Veresegyház, Fő út 53 

Tel.: +3628585017 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 7696 Hidas, Dózsa György utca 1 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7696 Hidas, Dózsa György utca 1 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 
30 címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 7696 Hidas, Dózsa György 
utca 1 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 30 

Tel.: +3672566046 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 8713 Kéthely, Arany János utca 2 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8713 Kéthely, Arany János utca 2 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 8700 Marcali, Rákóczi utca 16 címen 
található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 8713 Kéthely, Arany János utca 2 szám 
alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 8700 Marcali, Rákóczi utca 16 

Tel.: +3685510016 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 7975 Kétújfalu, József Attila utca 35 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7975 Kétújfalu, József Attila utca 35 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 7900 Szigetvár, József Attila utca 19 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 7975 Kétújfalu, József 
Attila utca 35 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 7900 Szigetvár, József Attila utca 19 

Tel.: +3673514094 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 2243 Kóka, Dózsa György utca 42/a szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2243 Kóka, Dózsa György utca 42/a szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 2241 Sülysáp, Malom utca 1/a címen 
található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2243 Kóka, Dózsa György utca 42/a 
szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 2241 Sülysáp, Malom utca 1/a 

Tel.: +3629635800 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3356 Kompolt, Kölcsey út 2/a szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3356 Kompolt, Kölcsey út 2/a szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 3390 Füzesabony, Rákóczi út 58 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3356 Kompolt, Kölcsey út 2/a szám 
alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 58 

Tel.: +3636542653 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 9144 Kóny, Béke utca 2/A szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9144 Kóny, Béke utca 2/A szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 9021 Győr, Árpád út 23. címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 9144 Kóny, Béke utca 2/A szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 9021 Győr, Árpád út 23. 

Tel.: +3613344344 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 6097 Kunadacs, Kossuth Lajos út 42 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6097 Kunadacs, Kossuth Lajos út 42 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 6097 Kunadacs, Kossuth 
Lajos út 42 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének 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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 7759 Lánycsók, Kossuth Lajos utca 2/a szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7759 Lánycsók, Kossuth Lajos utca 2/a szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 7700 Mohács, Dózsa György utca 
31. címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 7759 Lánycsók, Kossuth 
Lajos utca 2/a szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 7700 Mohács, Dózsa György utca 31. 

Tel.: +3669322609 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3909 Mád, Rákóczi utca 46 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3909 Mád, Rákóczi utca 46 szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 3900 Szerencs, Rákóczi utca 105 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3909 Mád, Rákóczi utca 46 szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi utca 105 

Tel.: +3647560093 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 7396 Magyarszék, Kossuth utca 49 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7396 Magyarszék, Kossuth utca 49 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 7300 Komló, Városház tér 5 címen 
található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 7396 Magyarszék, Kossuth utca 49 
szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 7300 Komló, Városház tér 5 

Tel.: +3672582260 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 2 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 2 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 6500 Baja, Szentháromság tér 7. 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 6527 Nagybaracska, 
Szabadság tér 2 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 6500 Baja, Szentháromság tér 7. 

Tel.: +3679520062 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 7985 Nagydobsza, Fő utca 1/B szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7985 Nagydobsza, Fő utca 1/B szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 7900 Szigetvár, József Attila utca 19 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 7985 Nagydobsza, Fő utca 
1/B szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 7900 Szigetvár, József Attila utca 19 

Tel.: +3673514094 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5363 Nagyiván, Fő út 55/B szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5363 Nagyiván, Fő út 55/B szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5363 Nagyiván, Fő út 55/B szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17 

Tel.: +3659511190 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 4812 Nagyvarsány, Kossuth út 1 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 4812 Nagyvarsány, Kossuth út 1 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 4800 Vásárosnamény, Rákóczi utca 
1 címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 4812 Nagyvarsány, 
Kossuth út 1 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi utca 1 

Tel.: +3645470251 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 7745 Olasz, Kossuth Lajos utca 22 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7745 Olasz, Kossuth Lajos utca 22 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 7700 Mohács, Dózsa György utca 
31. címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 7745 Olasz, Kossuth Lajos 
utca 22 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 7700 Mohács, Dózsa György utca 31. 

Tel.: +3669322609 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3326 Ostoros, Hősök tere 8 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3326 Ostoros, Hősök tere 8 szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 3300 Eger, Dr. Sándor Imre utca 4. címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3326 Ostoros, Hősök tere 8 szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 3300 Eger, Dr. Sándor Imre utca 4. 

Tel.: +3613344344 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 9443 Petőháza, Petőfi Sándor utca 1. szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9443 Petőháza, Petőfi Sándor utca 1. szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 9431 Fertőd, Fő utca 62 címen 
található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 9443 Petőháza, Petőfi Sándor utca 1. 
szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 9431 Fertőd, Fő utca 62 

Tel.: +3699537080 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74/a szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74/a szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5100 Jászberény, Szabadság tér 9-
10. címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5125 Pusztamonostor, 
Szabadság út 74/a szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének 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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 132 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 132 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 7700 Mohács, Dózsa György utca 
31. címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 7728 Somberek, Kossuth 
Lajos utca 132 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 7700 Mohács, Dózsa György utca 31. 

Tel.: +3669322609 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 3 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 3 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 
146 címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5081 Szajol, Erkel Ferenc 
tér 3 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 146 

Tel.: +3656390147 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 19 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 19 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 6086 Szalkszentmárton, 
Petőfi tér 19 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének 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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 7936 Szentlászló, Kossuth utca 1/C szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7936 Szentlászló, Kossuth utca 1/C szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 7900 Szigetvár, József Attila utca 19 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 7936 Szentlászló, Kossuth 
utca 1/C szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 7900 Szigetvár, József Attila utca 19 

Tel.: +3673514094 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3377 Szihalom, Hunyadi út 94 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3377 Szihalom, Hunyadi út 94 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 3390 Füzesabony, Rákóczi út 58 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3377 Szihalom, Hunyadi 
út 94 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 58 

Tel.: +3636542653 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3411 Szomolya, Mária tér 8 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3411 Szomolya, Mária tér 8 szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 70. címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3411 Szomolya, Mária tér 8 szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 70. 

Tel.: +3649505540 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 2251 Tápiószecső, Honvéd út 10 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2251 Tápiószecső, Honvéd út 10 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 2241 Sülysáp, Malom utca 1/a címen 
található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2251 Tápiószecső, Honvéd út 10 szám 
alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 2241 Sülysáp, Malom utca 1/a 

Tel.: +3629635800 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3294 Tarnaörs, Petőfi Sándor út 27 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3294 Tarnaörs, Petőfi Sándor út 27 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3294 Tarnaörs, Petőfi 
Sándor út 27 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2 

Tel.: +3657531330 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5235 Tiszabura, Kossuth út 61 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5235 Tiszabura, Kossuth út 61 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5241 Abádszalók, István király utca 
8 címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5235 Tiszabura, Kossuth 
út 61 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5241 Abádszalók, István király utca 8 

Tel.: +3659535341 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5362 Tiszaörs, Hősök tere 3 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5362 Tiszaörs, Hősök tere 3 szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5362 Tiszaörs, Hősök tere 3 szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17 

Tel.: +3659511190 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 2163 Vácrátót, Petőfi tér 4 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2163 Vácrátót, Petőfi tér 4 szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 2112 Veresegyház, Fő út 53 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2163 Vácrátót, Petőfi tér 4 szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 2112 Veresegyház, Fő út 53 

Tel.: +3628585017 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 7726 Véménd, Szabadság tér 1/A szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7726 Véménd, Szabadság tér 1/A szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 7700 Mohács, Dózsa György utca 
31. címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 7726 Véménd, Szabadság 
tér 1/A szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 7700 Mohács, Dózsa György utca 31. 

Tel.: +3669322609 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 9352 Veszkény, Fő utca 65 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9352 Veszkény, Fő utca 65 szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 9330 Kapuvár, Gesztenye sor 5 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 9352 Veszkény, Fő utca 65 szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 9330 Kapuvár, Gesztenye sor 5 

Tel.: +3696595252 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 8251 Zánka, Hegyalja utca 16 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8251 Zánka, Hegyalja utca 16 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 12 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 8251 Zánka, Hegyalja utca 
16 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 12 

Tel.: +3687471611 

Nyitvatartás: 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 4232 Geszteréd, Petőfi utca 9 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 4232 Geszteréd, Petőfi utca 9 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 4231 Bököny, Dózsa György utca 5 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 4232 Geszteréd, Petőfi 
utca 9 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 4231 Bököny, Dózsa György utca 5 

Tel.: +3642566003 

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 továbbá, hogy 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5551 Csabacsűd, Iskola utca 5 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5551 Csabacsűd, Iskola utca 5 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5540 Szarvas, Szabadság út 30 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5551 Csabacsűd, Iskola 
utca 5 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5540 Szarvas, Szabadság út 30 

Tel.: +3666312100 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3350 Kál, Rózsa Ferenc út 2/A szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3350 Kál, Rózsa Ferenc út 2/A szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 3390 Füzesabony, Rákóczi út 58 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3350 Kál, Rózsa Ferenc 
út 2/A szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 58 

Tel.: +3636542653 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 75 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 75 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 7700 Mohács, Dózsa György utca 
31. címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 7727 Palotabozsok, 
Kossuth Lajos utca 75 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. 
napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 7700 Mohács, Dózsa György utca 31. 

Tel.: +3669322609 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5244 Tiszaszőlős, Fő út 23/a szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5244 Tiszaszőlős, Fő út 23/a szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5244 Tiszaszőlős, Fő út 23/a szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17 

Tel.: +3659511190 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.28. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 2638 Kemence, Fő út 77 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2638 Kemence, Fő út 77 szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 2651 Rétság, Korányi út 2 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2638 Kemence, Fő út 77 szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 2651 Rétság, Korányi út 2 

Tel.: +3635350933 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 2642 Nógrád, Szondi utca 28 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2642 Nógrád, Szondi utca 28 szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 2651 Rétság, Korányi út 2 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2642 Nógrád, Szondi utca 28 szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 2651 Rétság, Korányi út 2 

Tel.: +3635350933 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 2654 Romhány, Kossuth út 23 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2654 Romhány, Kossuth út 23 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 2651 Rétság, Korányi út 2 címen 
található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2654 Romhány, Kossuth út 23 szám 
alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 2651 Rétság, Korányi út 2 

Tel.: +3635350933 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3565 Tiszalúc, Széchenyi utca 9 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3565 Tiszalúc, Széchenyi utca 9 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 3900 Szerencs, Rákóczi utca 105 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3565 Tiszalúc, Széchenyi 
utca 9 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi utca 105 

Tel.: +3647560093 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3922 Taktaharkány, Magtár utca 7 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3922 Taktaharkány, Magtár utca 7 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 3900 Szerencs, Rákóczi utca 105 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3922 Taktaharkány, 
Magtár utca 7 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi utca 105 

Tel.: +3647560093 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5948 Kaszaper, Árpád utca 27 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5948 Kaszaper, Árpád utca 27 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 
188-192 címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön 
pénzügyeit is kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5948 
Kaszaper, Árpád utca 27 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. 
napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192 

Tel.: +3668590070 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 2 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 2 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 
188-192 címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön 
pénzügyeit is kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5666 
Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 2 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 
2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192 

Tel.: +3668590070 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5820 Mezőhegyes, Templom utca 4 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5820 Mezőhegyes, Templom utca 4 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 
188-192 címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön 
pénzügyeit is kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5820 
Mezőhegyes, Templom utca 4 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. 
napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192 

Tel.: +3668590070 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 4262 Nyíracsád, Kassai utca 3 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 4262 Nyíracsád, Kassai utca 3 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 4287 Vámospércs, Nagy utca 9 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 4262 Nyíracsád, Kassai 
utca 3 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 4287 Vámospércs, Nagy utca 9 

Tel.: +3652495987 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 19 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 19 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 4287 Vámospércs, Nagy utca 9 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 4263 Nyírmártonfalva, 
Kossuth utca 19 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával 
megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 4287 Vámospércs, Nagy utca 9 

Tel.: +3652495987 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 15 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 15 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 5650 Mezőberény, Békési út 6 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5621 Csárdaszállás, Petőfi 
utca 15 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5650 Mezőberény, Békési út 6 

Tel.: +3666352977 

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 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 2643 Diósjenő, Kossuth utca 11/C szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2643 Diósjenő, Kossuth utca 11/C szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.07.29. napjával összevonásra kerül a 2651 Rétság, Korányi út 2 címen 
található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.01.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2643 Diósjenő, Kossuth utca 11/C szám 
alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.07.29. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 2651 Rétság, Korányi út 2 

Tel.: +3635350933 

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 2022.07.29. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk a 2600 Vác, Köztársaság u. 10. címen érhető el. Kérjük, tájékozódjon a 
további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, online vagy a 
megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

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. 

 

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, 2022.06.27. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 


