Tisztelt Számlatulajdonos!
A Magyar Posta a piaci változásokat figyelemmel kísérve időről időre vizsgálja, hogy milyen változások segítik elő portfóliójának
átláthatóbbá tételét, illetve hogyan lehet szolgáltatásainak igénybe vételét még kényelmesebbé, egyszerűbbé tenni az igénybe
vevő ügyfelek számára.
A fent említett vizsgálatok eredményeképpen a Posta a készpénzátutalási megbízások és postai számlabefizetési megbízások
(továbbiakban: csekkek) esetében a következő változásokat vezeti be.
Csekk portfóliót érintő változás

1.

2021. január 1-től kezdődően a csekket előállító gyártók (nyomdák) csak az alábbi csekktípusokra fogadhatnak be
bizonylatgyártási igényt a számlatulajdonosoktól:
-

OC31-TC51
OC31-TC52
OC31-TC54
OC32-TC51
OC32-TC52
OC32-TC54
OC32-TC55
OC21-TC55 (kizárólag készpénzátutalási megbízás esetén)

A felsorolásban nem szereplő csekk típusokat a Posta 2021. január 1-ét követően továbbra is – átmeneti ideig – befogadja. A
forgalmi adatokat figyelemmel kísérve a későbbiekben születik döntés a befogadások esetleges korlátozásáról.
2021. január 1-től a csekkgyártó nyomdák által gyártási igény a következő csekktípusokra nem fogadható be:
OC31-TC53
OC32-TC53

OC21-TC51
OC21-TC52
OC21-TC53
OC21-TC54

OC22-TC51
OC22-TC52
OC22-TC53
OC22-TC54
OC22-TC55

OC23-TC51
OC23-TC52
OC23-TC53
OC23-TC54
OC23-TC55

OC24-TC51
OC24-TC52
OC24-TC53
OC24-TC54
OC24-TC55

Amennyiben Ön olyan csekktípust használ, amelynek gyártására 2021. január 1-től nem kerülhet sor, új csekktípust kell
választania, igényeinek megfelelően. A változtatást a következő csekkgyártása során a csekkgyártó nyomdája felé kell jeleznie.
Az új csekktípus kiválasztását javasolt ugyanakkor már előzetesen megtenni, hogy az új csekktípus használatából
következő esetleges változások ismertté váljanak az Önök számára, annak kezelésére fel tudjanak készülni.
Az OC21-OC24 csekktípusok előzetes bejelentés nélkül voltak igénybe vehetők, használhatók. Amennyiben az átállás OC21TC55 csekktípusra történik, akkor erre továbbra sincs szükség.
OC31 vagy OC32 csekktípus csak minta bizonylat bevizsgálását követően kerülhet forgalomba. A forgalomba kerülés előtt
kérjük, hogy forduljon a számlavezető bankjához és vigyen magával már 6 db eltérő adatokkal kitöltött, az Ön által választott új
csekktípus szerinti csekket, melyet csekkgyártójától tud megrendelni.
Az új csekktípus kiválasztásánál elsősorban az OC31-TC51, teljes kitöltöttségű csekkre történő átállást javasoljuk
vizsgálni, ennek a csekktípusnak lesz a legkedvezőbb a postai díja.
A csekkek elektronikus csatornán történő befizetésének támogatását biztosító változás

2.


A jelenleg alkalmazott postai QR kód tartalma módosulni fog, kötelezően kiegészül a befizető név- és cím adataival
a teljes kitöltöttségű bizonylatok esetében. Ez a változás maga után vonja a QR kód méretének növekedését, ebből
következően a postai kód elhelyezésére szolgáló mező méret növekedését a csekken.

A postai QR kód feltüntetését valamennyi csekkre kiterjeszti a Posta, így a jelenlegi teljes kitöltöttségű OC31TC51 csekkek mellett a részleges, illetve alap kitöltöttségű (OCR sorból az összeg és vagy a befizetőazonosító adat hiányzik)
csekkeken is szerepelnie kell a postai QR kódnak (csökkentet adattartalommal).
A postai QR kódnak minden esetben a gyártó által a bizonylat megszemélyesítésével (OCR sor adataival egy időben
nyomtatva) kell a bizonylatokra kerülniük minden csekktípus esetében.
A változás eredményeképpen az iCsekk mobiltelefonos applikáció, illetve a postai partneri applikációk segítségével
már minden csekk bármikor, bárhonnan, elektronikus csatornán is befizethetővé válik, ami kedvező befolyással lehet a
fizetési szokásokra.
A postai QR kód változásával kapcsolatos ütemezés az alábbi.


2021. január 1-ét követően a csekkgyártók csak olyan alapanyagot állíthatnak elő, ahol a postai QR kód feltüntetésére
már a jelenleginél nagyobb hely áll rendelkezésre.






Erre az új alapanyagra a jelenlegi kis méretű postai QR kód nyomtatható továbbra is 2021. június 1-ig, de legkésőbb
2021. augusztus 31.-vel bezárólag.
2021. július 1-től, de legkésőbb 2021. szeptember 1-jét követően már csak új alapanyagra, bővített QR kód
tartalommal (nagyobb méretű QR kód) kerülhet forgalomba csekk, illetve a postai QR kódot ettől az időponttól
valamennyi csekktípuson fel kell tüntetni.
A Posta tervezetten 2022. december 31-ig fogadja be a régi típusú csekkeket (QR kód nélküli, kicsi QR kódot
tartalmazó csekkek, az új alapanyagra de még kis QR kódot tartalmazó csekkek) a befogadás korlátozásáról a
folyamatos forgalom figyelés alapján hoz döntést.

A változásokkal összefüggésben javasolt a csekkrendelések ütemezését, mennyiségét – lehetőségük szerint – a változások
időpontjait figyelembe véve meghatározni. Cél, hogy mielőbb és mind nagyobb számban már az új és minden csekktípuson
megjelenő, postai QR kódot tartalmazó bizonylatok legyenek forgalomban.
A fenti változásokkal összefüggő esetleges kérdések tekintetében a Posta Elszámoló Központ munkatársa, Horváth László
/telefon: 1/421-7428; e-mail: Horvath.Laszlo.biz@posta.hu/.
Kérjük szíves együttműködését, hogy befizető ügyfeleik részére közös erővel tudjuk biztosítani a csekkbefizetések
gördülékeny megvalósulását, megkönnyítve ügyfeleinek a befizetések teljesítését.

