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A Népjóléti Minisztérium mission statement-je
Budapest belvárosának kőrengetegében, nem messze a Parlamenttől a Duna part mentén
(folyásirányban balra), történelmi környezetben az Arany János utca és az Akadémia utca sarkán áll
egy szép, modern, nemrég impozáns épület, a Népjóléti Minisztérium. Itt készül minden magyar
egészsége. A tágas, ámde szolid irodákban jólképzett szakemberek küzdenek az Ön és Kedves
Családja egészségéért.
A minisztérium a magyar kormány hivatalaként a kormány egészség-politikájának és szociálpolitikájának letéteményese. Feladata az egészségpolitika és szociálpolitika stratégiai tervezése, a
szociális és az egészségügyi törvénykezés előkészítése, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése. Az
egészségpolitika feladata igazándiból az ágazat számára a lehető legjobb forráspozíció elérése és a
rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb egészségnyereség elérése. Az összes többi az vagy
ennek a folyamánya, vagy máz, vagy úri huncutság.
Az intézmény élén a Népjóléti Miniszter áll. A miniszter személyében egyszerre politikus, aki mint a
Magyar Köztársaság kormányának tagja a Parlament előtt tartozik beszámolási kötelezettséggel, és
hivatalnok, aki a Minisztériumnak, mint államigazgatási intézménynek a vezetője. Kettős funkciójából
következik, hogy két helyettese van. A politikai államtitkár a miniszternek, mint politikusnak a helyettese,
így a parlamentben a felszólalásoknál, interpellációknál, szavazásoknál ő (és csakis ő) helyettesítheti,
de a politikai államtitkár derekasan kiveszi a részét a politikai egyeztetésekből és a nemzetközi
kapcsolattartásból is, az ENSZ (külföldiül: UNO) szakosított szervével az EVSZ-el (vagy ahogy ismerjük:
véháó) különösen fontos kapcsolatot tart. A hivatalnok miniszter helyettese a közigazgatási államtitkár.
Ő a Ház államigazgatási feje, és a kormányhivatal (MEH) felé ő tartja a kapcsolatot. A közig államtitkárt
egyre több helyettese segíti munkájában. Az általános helyettes fűr álle felle dolgozik, és külön helyettes
államtitkár vezeti a két alágazatot, az egészségügyet és a szociálpolitikát. Az új közgazdasági
államtitkár besegít a nyugdíjügyekbe is.
A Népjóléti Minisztérium szakmai munkáját az egyes főosztályok alapozzák meg, szám szerint 14-en,
illetve XIV-en, és vannak egyéb, elsősorban technikai segítséget nyújtó önálló szervezeti egységek is. A
nagy ház és sok főosztály meglepően kevés dolgozót rejt magában, az összesen 408 állományban levő
dolgozóból 387aktív, a többi GYES-en van, vagy hazáját védi, illetve stb. Munkatársaik jól képzettek,
legkiválóbb szakembereiket Dobogókőn, az EMKA-n képzik át és tovább.
A korszerű közigazgatás szellemében a Népjóléti Minisztérium nem kívánja Budapestről rövid pórázon
tartani az egész egészségügyet és szociális rendszert, hanem elsődleges feladatának a korszerű
szabályozási keretek kialakítását tekinti, amelyben az egyes szereplők szabályozott alkumechanizmusa
alakítja ki a tényleges konkrét működést. A Házra (mert mi meghitten csak így becézzük) egyre inkább
jellemző a projectorientált működés: a prioritások meghatározása után a Népjóléti Minisztérium
munkatársai az egyes feladatokat célprojectek készítésével a ház falain kívül élő elismert
szakemberekből álló alkalmi teamek segítségével oldják meg. Ebben a munkában a ház kiemelten
számít a társadalmi szervezetekre, civil kezdeményezésekre, állampolgári szakmai és laikus
testületekre, és mindenkire, aki hajlandó részt venni az össznépi konszenzus kialakításában. (Aki nem
hiszi, járjon utána, azaz olvassa el a kormányprogramot.)
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A dolgozat az EMKA keretein belül készül.

Itt sietünk megjegyezni, hogy bár a Tárca valóban igyekszik a legszélesebb civil szerveződési köröket
kialakítani, a Szabó Albert vezette Népjóléti Szövetség nem a Népjóléti Minisztérium hivatalos
endzsíója.
A minisztérium igyekszik a tájékoztatás legkorszerűbb eszközeit felhasználva minél több információt
megosztani a társadalommal, de nem árt tisztáznunk: hivatalos és kötelező az, ami jogszabályként
megjelenik az erre kijelölt lapban, melynek neve KÖZLÖNY, az összes többi csak magánlony. A
kommunikációban rövidesen új fejezetet írunk: a közeljövőben bekapcsolásra kerül a Népjóléti
Minisztérium file szervere, amely az INTERNET-en keresztül új, interaktív ablakot nyit a világra.
Bár az intézmény számára a lakosság a legfontosabb, de szűkös körülményeinkhez és megnyirbált
államháztartásunkhoz képest igyekszik munkatársainak is a lehető legjobb körülményeket biztosítani. A
nyolcadik emeleten magyaros konyha, alkalmi zsibvásárok, büfé várja az éjt nappallá tevőket, és
másod-emeletenként felújított vécék kulturált, örömteli ürítést tesznek lehetővé.
Bár az intézmény munkáját a felekezeti szabadság és a személyes meggyőződés tiszteletben tartása
jellemzi, –az adófizetők pénzét tisztelendő– kápolnát és rituális fürdőt nem működtet. (sajnos tisztaságit
sem…)
Valamire való missziós nyilatkozat nem mellőzheti a felelősségbiztosítás kérdését, így ezzel zárjuk
külső-belső azonosságunk írásbeli zálogát. Bár sok dolgozónk rendelkezik CASCO biztosítással, az
intézmény magas színvonala nem teszi szükségessé külön felelősség biztosítás megkötését.
Budapest, 1999 november.
Kincses Gyula
igazgatóhelyettes
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