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Megemlékezés Vincze József OVH elnökhelyettesről

Vincze József 1928-ban született Cegléden. Az elemi és a középiskolát
itt végezte. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1950-ben szerzett
gépészmérnöki oklevelet.

Édesapja cipész mester volt, közepes nagyságú cipész üzeme és
üzlete volt, amit 1948-ban államosítottak.

 Jóska az iskolai szünetekben az üzemükben szorgoskodott és cipész
segédlevelet is  megszerezte. Az édesapja mellett gyakorlatot szerzett
az üzem irányításában, amit az élete során jól tudott hasznosítani.

Az egyetem elvégzése után az Aszfalt Útépítő Vállalat alkalmazta.
Ennek az Illatos úti vertikális üzemébe került, ahol a gépek
üzemelésének és javításának szervezése és irányítása volt a feladata.
Ezek mellett foglalkozott az aszfaltút építése technológiájának
fejlesztésével is. Az ő irányításával alakították ki azt a mobil
aszfaltkeverő gépcsoportot, amelyekből még ma is látható néhány az
utak javításánál.

1958-ban a Vízügyi Építő Vállalathoz szegődött el, ahol az egyes
vízépítési munkák technológiai fejlesztése, gépesítése volt a feladata.
Két év múlva innen az OVF Vízépítési Főosztályának Gépészeti
Osztályára került osztályvezető helyettesi beosztásba. Ebben az
időben a vízügyi ágazat is jelentős fejlesztési-beruházási
lehetőségeket kapott s ugyanakkor a magyar építőipar kapacitásának
nagy részét az  út és lakásépítési programok kötötték le. A vízügyi
fejlesztések ütemes megvalósításához megfelelő tervezői és építői
kapacitás nem állt rendelkezésre. A kialakult és tartós feszültség
feloldása érdekében az ágazat vezetése, elsősorban Dégen Imre
főigazgató úgy döntött, hogy a hiányzó kapacitást az ágazaton belül
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kell létrehozni. Vidéken három új vízépítő ipari vállalatot, valamint
két tervező egységet alapítottak. Ezek mellett a vízügyi
igazgatóságokon belül létre hozták a tervező és építő szervezetet.
Mindezek jelentős gépészeti feladatot is jelentettek. Néhány év alatt
több ezer építőgép került az ágazatba. Meg kellett szervezni ezek
szakszerű üzemeltetését, javítását s az építésekhez szükséges kisebb
szerkezetek gyártását. Ehhez gépjavító és gyártó üzemeket is
kialakítottak. Figyelembe véve az akkori tervgazdasági és centrális
irányítási rendszert, a Főigazgatóságra is jelentős szervezési feladatok
hárultak. E  munkában végzett jelentős és eredményes munkát
Vincze József, aki nagy tapasztalattal rendelkezett a kivitelezési
munkák szervezésében.

Az ágazat saját vízépítőiparának kialakítását követően az OVF-ben a
Vizépítőipari Főosztály megszűnt s az operatívabb irányítására létre
hozták a VÍZÉPÍTÖ Ipari Trösztöt.

Ebben az időszakban, különösen a nagy tiszai árvíz tapasztalatait
értékelve vált szükségessé az ár és belvízvédekezés központi
szervezetének megerősítése, a védekezési technológiák fejlesztése,
korszerűsítése. E feladatok végrehajtására helyezték Vincze Józsefet
az ÁBKSZ-hez, igazgatóhelyettesi főmérnök beosztásba. Irányításával
a vízügyi ágazat védekezési szervezete, módszerei és eszközei
lényegesen korszerűbbé váltak. A legfontosabbak a következők
voltak:

- A szervezet személyi állományába jól felkészült, kellő
gyakorlattal bíró, fiatal szakembereket vett fel.

-  A korábbi meglehetősen „passzív „, felsőbbrendű viselkedés
helyett a szolgáló és vállalkozói szemléletet honosította meg.

- A védekezési technológiák fejlesztése terén a következők
emelhetők ki: a széles szádlemezek hazai gyártásának
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elősegítése, a cölöpverési módszerek korszerűsítése, a hírközlés
korszerűsítésének támogatása, az országhatáron túlnyúló árvízi
előrejelzés megszervezése.

- Bevezette a rendszeres védekezési gyakorlatokat, ahova a
területi vízügyi szervezet keretében működő egységeket is
bevonták s ezzel a védekezések szervezettsége tökéletesebbé
vált. ( Egyik sikeres gyakorlat után merült fel az OVH-ba történő
helyezése.)

Az ÁBKSZ-nél végzett eredményes munkáját az OVH vezetése nagyra
értékelte s ennek volt eredménye az, hogy 1970-ben kinevezték az
OVH egyik elnökhelyettesének.

Elnökhelyettesként a következő szakterületeket irányította:
Vízgazdálkodás, ár és belvízvédelem, kutatás-műszaki fejlesztés  és a
nemzetközi együttműködés.

Én a korábbi OVF-es időszakában, valamint az elnökhelyettesi
tevékenysége során beosztottjaként dolgoztam a kutatás-múszaki
fejlesztés területén. Úgy gondolom, hogy nem volna etikus és
megalapozott, hogy több mint negyed század után megpróbálnám az
ő elnökhelyettesi munkájának eredményeit szakmailag bemutatni,
értékelni. Az államigazgatás terén dolgozó vezető egyén munkájának
eredményei egyébként sem köthetők konkrét tárgyakhoz, vagy
eseményekhez. Nem is szólva arról, hogy a rendszerváltás követően
az akkori, valós eredmények átértékelődnek, sajnos sok esetben
megalapozatlanul leértékelődnek. Ezt figyelembe véve ez alkalommal
csak Vincze József elnökhelyettes  vezetői tulajdonságáról és
módszeréről emlékezek meg.

Talán legfontosabb emberi tulajdonsága volt, hogy megtisztelte a
munkatársait, beosztotjait. Figyelt azok munkájára, értékelte azt és a
jó munkát mindig elismerte.
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 Hagyott benünket önállóan dolgozni s ha igényeltük véleményét,
segítségét egy egy kérdésben, azt közvetlenül gyorsan
megkaphattuk.(Nem előszobáztatta a hozzá igyekvőket!)

Rendszeresen tartott megbeszéléseket, ahol nyílt légkörben meg
lehetett vitatni a problémákat és a legtöbbször megállapodásra
jutottunk. A vitákon  a beosztásával sosem élt vissza.

Nyugodt tárgyalási stílusa volt, amely különösen a nemzetközi
együttműködéseknél volt fontos és eredményes. Köztudott volt, hogy
a románokkal a határvízi együttműködés terén is minden korábbinál
eredményesebben tudott tárgyalni.

Az OVH-ból korkedvezménnyel 1985-ben került nyugállományba.
Nyugdíjas szakértőként az ÁBKSZ-nél a vízminőségi kárelhárítás
eszközeinek fejlesztésével eredményesen foglalkozott. Az
olajszennyezés elhárításához kialakítottak olyan komplekt egységet,
amellyel gyorsan és eredményesen tudtak védekezni.

2005-ben halt meg s a Farkasréti Temetőbe helyeztük örök
nyugalomba.

Budapest. 2016 május 9.                 Dr Gerencsér Árpád


