Megvan az eszköz a kormányfő hétfői bejelentésének
gyakorlati megvalósítására
Az uzsorázás visszaszorításának kézenfekvő, a lakosság által is széles körben támogatott eszköze
lehet a szociális támogatások és juttatások kártyára utalása

Budapest, 2011. szeptember 15. – A jelenségtől sújtott társadalmi csoportok számára megnyugvást
jelent, hogy az uzsorások elleni fellépésre a jövőben kiemelt feladatként tekint a kormány a
miniszterelnök hétfői bejelentése szerint. A szigorú bűnüldözői fellépés mellett a jelenség
visszaszorításának praktikus eszköze lehet a szociális juttatások természetben, kártyára történő
utalása. Ez amellett, hogy elzárja a támogatásokat az uzsorások elől, költséghatékony
megoldásként növeli a támogatási rendszer átláthatóságát, figyelemmel kísérését is. A szociális
kormányzat részére külön hozzáadott értékként jelentkezik a támogatások hasznosulásának
utólagos követhetősége, ami segítheti a szociális ellátórendszer finomhangolását is.

A rendszer kellően megalapozott bevezetése esetén a támogatások kártyára osztása nem szítja,
hanem éppen ellenkezőleg, elsimíthatja a társadalmi feszültségeket. Megszűnik a megalázó
sorbanállás minden hónap elején az önkormányzat előtt, nem kell rettegniük sem az önkormányzati
dolgozóknak, sem a támogatottaknak. Mivel a juttatás egy központi rendszerben kerül jóváírásra a
kártya illetéktelen kezekben értéktelenné válik, ráadásul mivel nincs fizikai értékmozgatás az ebből
fakadó biztonsági kockázatok is leredukálódnak. „A kereskedelmi partnerek körültekintő
megválasztásával és akkreditálásával kivehetők a rendszerből azok a „zombiüzletek”, amelyeket csak
az uzsora törlesztésére, a kuponok begyűjtésére tartanak fenn” – hangsúlyozza a rendszer biztonsági
előnyeit Semerédy Péter, az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató
Nyrt. elnök‐vezérigazgatója.
A kártyás technológiák fejlődésével a rendszer kereskedelmi szempontból is számos megoldást kínál.
Lehetőség van családi számla indítására és társkártya‐rendszer bevezetésére, ami lehetővé teszi,
hogy a napi vásárlások intézése kapcsán ne kelljen azon aggódni, hogy melyik családtagnál van éppen
aznap az utalványtömb. A támogatások jogcíme alapján az egyes összegek csak a meghatározott
termékekre és szolgáltatásokra fordíthatók, de a döntések függvényében a kártyás rendszer
alkalmassá tehető a rezsiköltségek fizetésére is. „Amennyiben a rendszer nem lokálisan, hanem
országosan kerül bevezetésre, könnyedén kialakítható egy széles partnerhálózat, amelynek számos
üzletében, országszerte, korlátozás nélkül fel lehet használni a támogatásokat. Az elfogadóhelyekkel
történő kapcsolattartás, és ezáltal a szolgáltatási‐műszaki színvonal ellenőrzése központilag
könnyedén biztosítható” – mondja Semerédy Péter.
A rendszer társadalmi támogatottságát jelzi, hogy az Optisoft megrendeléséből készült legutóbbi
reprezentatív felmérés során a megkérdezettek 78 százaléka támogathatónak találta a szociális
kártya bevezetését. „A megoldás társadalmi támogatottsága meglepően nagynak mondható. A kártya
bevezetésének ötletét azoknak a 61 százaléka is támogatta, akik az adatfelvételt megelőző egy évben
valamilyen szociális támogatásban részesültek” – ismerteti a felmérés eredményét az Optisoft elnök‐
vezérigazgatója.
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Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyrt. a hazai nagy‐ és középvállalati
ügyfélkör humánpolitikai feladatainak költségoptimalizációjához kínál hatékony megoldásokat modern
informatikai szolgáltatásain keresztül. A vállalat csúcstechnológiát képviselő kártyaalapú rendszerei révén
biztosítja ügyfeleinek a versenyképes motivációs és jutalmazási rendszerek kiépítését és fenntartását. A
társaság fő versenyelőnyét a kettős‐szintű bankrendszer kiépítése során megszerzett infrastrukturális tervezési,
tranzakciós, és biztonságtechnikai gyakorlat jelenti. A többek közt az első magyarországi bankkártya piaci
bevezetésében kiemelkedő szerepet vállaló OPTISOFT munkatársak évtizedes tapasztalatait hasznosítva,
kiemelkedő precizitással, szabályozottsággal, és megbízhatósággal alakítja ki szolgáltatási termékeit ügyfelei
számára. A vállalat az ISO:9001 minőségirányítási minősítés mellett a pénzügyi szolgáltatói iparágban ritka
ISO:27001‐es információbiztonsági minősítést is megszerezte,ezzel is jelezve elkötelezettségét a mintegy
százezres ügyfélállomány adatainak kiemelt védelme mellett. A jelenleg magyar családi tulajdonban lévő,
mintegy 1 milliárd Ft saját tőkéjű társaság célja, hogy 2011 végén részvényeit bevezessék a Budapesti
Értéktőzsdére.

