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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete a 2013. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 426 ezer Ft, a saját tőke 426 ezer Ft..
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Egyesületünk 2013-ban az Alapítói Okiratban meghatározott célok eléréséhez támogatást nem
kapott a költségvetés semmilyen alrendszerétől
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Viharvadászok Egyesületének tartaléka (vagyona) 426 ezer Ft.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk ilyen jellegű juttatást 2013-ban nem nyújtott.
5. KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVTŐL,
ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A Viharvadászok Egyesülete 2013-ban a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzati társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Az egyesület legfőbb tisztségviselői munkájukat társadalmi munkában végzik, így 2013. évben nem
részesültek juttatásban

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
7.1.A Viharvadászok Egyesületének fő céljai:
1. Az érdeklődők viharmegfigyeléssel, viharvadászattal, illetve viharkár felmérésével kapcsolatos
tevékenységének összefogása, szervezése, színvonalának emelése, körének bővítése.
2. A beérkező, illetve a rendelkezésre álló heves időjárási folyamatokkal kapcsolatos
megfigyelések, információk feldolgozása, rendszerezése, kutatása, továbbítása, előrejelzési
technikák fejlesztése, a hivatásos meteorológusok munkájának segítése. A kutatás során
Magyarország heves zivatar, illetve ahhoz kapcsolódó jelenségek veszélyeztetettségének felmérése.
Az előrejelzési technikák fejlesztésével, a pusztító viharok jobb előrejelezhetősége révén a
viharkárok mérséklése, az élet és vagyon védelme.
3. A feldolgozások eredményeinek publikálása, tapasztalatainak megismertetése a témakörben
ismeretterjesztő tevékenység folytatása, előadás-sorozatok (találkozók, online konferenciák),
összejövetelek formájában.
7.2.A Viharvadászok Egyesületének általános tevékenysége:
Egyesületünk az Országos Meteorológiai Szolgálattal szorosan együttműködve a magyarországi
viharkutatást, és a hivatalos veszélyjelző tevékenységet kívánja támogatni. A viharmegfigyelések
népszerűsítésével, a viharvadászatok, illetve viharkárfelmérések megszervezésével, a beérkező
információk gyűjtésével, rendszerezésével, feldolgozásával lehetőség nyílik az Egyesület szakértői
számára a konvektív előrejelzésekhez felhasznált előrejelzési módszerek fejlesztéséhez,
verifikálásához. A pontosabb előrejelzések – a megelőzésen keresztül – a viharkárok mérséklését és
az élet és vagyon védelmét szolgálhatják.
A beérkező információk (beszámolók, feltöltött képek, videók, mérések) lehetőséget teremthetnek
arra, hogy minden eddiginél pontosabb képet kapjunk Magyarország és térsége heves zivatar, illetve
ahhoz kapcsolódó veszélyes jelenségek (pl. szupercella, jégeső, tornádó) veszélyeztetettségéről.
Ezen információk az éghajlatváltozás hatásainak pontosabb felmérését is lehetővé teszik.
A viharvadászatokból, viharmegfigyelésekből, viharkár-felmérésekből származó, illetve egyéb
nyilvános adatok alapján feldolgozások készítése, eredményeinek publikálása, a zivatarokkal,
heves zivatarokkal, illetve a heves időjárási folyamatokkal kapcsolatos témakörben a Tagság
számára ismeretek átadása: előadás-sorozatok (szakmai találkozók, online konferenciák),
összejövetelek formájában, valamint ezek megszervezése. Továbbá ugyanilyen célú, de nyilvános
hazai és nemzetközi részvételő ismeretterjesztő előadássorozatok, összejövetelek, szervezése.

7.3. 2013-as tevékenységünk:
A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének taglétszáma 2013ban tovább nőtt, amely az év végére elérte a 82 főt. Tagjaink saját szabadidejükben végezték az
Egyesület működéséhez szükséges önkéntes munkát, ami meghaladta az 4300 órát.
Viharvadászataink és viharkár-felméréseink során pedig, több mint 5.500 km-t tettünk meg,
ugyancsak a tagjaink saját anyagi ráfordítása révén.
7.3.2. Online képzések:
Az Országos Meteorológiai Szolgálat és Viharvadászok Egyesületének közös szervezésében, az
elmúlt évben 2 alkalommal online képzést tartottunk (2013. márciusában és októberében), melynek
időtartama 2 x 5 hetet ölelt fel, és vizsgával végződött. Az előadások keretében hallgatóink
megismerkedhettek a meteorológiai alapfogalmakkal, zivatarok működésével, szupercellás
konvekcióval, zivataros indexekkel, viharvadászattal, kárfelméréssel. A képzést márciusban 11 fő,
októberben 15 fő végezte el sikeresen és vált képzett viharvadász és viharkár-felmérő taggá.
Végzett tagjainknak az Országos Meteorológiai Szolgálat többlet adathozzáférést biztosít.
7.3.3. Fejlesztések:
2013-ban Egyesületünk saját informatikai fejlesztést indított, melynek célja a tudományos
munkához szükséges adatok könnyebb elérése mobil eszközökön. A fejlesztést az Egyesületi tagjai
saját erőből, szabadidőben végzik.
7.3.4. Konvektív előrejelzések:
2013-ban 44db, úgynevezett konvektív előrejelzést adtunk ki, melyek a lehetséges szélsőséges
időjárási eseményekre hívják fel az emberek figyelmét (nem hivatalos figyelmeztető előrejelzés). A
konvektív előrejelzések szakmai hitelességében az OMSZ munkatársai is segítik az Egyesületet.
7.3.5. Esettanulmányok, publikációk:
Szervezetünk esettanulmányokat, fordításokat is készített, amelyet az Egyesület weboldalán a
tudomány menüpont alatt mindenki számára elérhetővé tettünk.
7.3.6. Beszámolók:
Az év során viharvadászaink és viharmegfigyelőink révén több beszámoló és blogbejegyzés is
született, amelyek tovább gyarapították a zivatarok működésével kapcsolatos ismereteinket,
tapasztalatainkat.

7.3.7. Események:
2013. április 20-án rendeztük meg a IV. Viharvadász Találkozót Budapesten. Az eseményen
szakmai előadásokat, és a 2013-as év heves időjárási eseményeinek kielemzését hallgathatták az
érdeklődők.
2013. november 29-én a 2010 óta érvényben levő megállapodásunkat az Országos Meteorológiai
Szolgáltattal közösen felülvizsgáltuk. Megállapodtunk, hogy 2014-ben még szorosabb
együttműködésre törekszünk, és a Viharvadászok Egyesülete szakmai anyagokat, beszámolókat tesz
hozzáférhetővé a Szolgálat számára, ezzel is segítve a közös munkát.
Budapest, 2014. május 3.

Kovács Kornél
elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Viharvadászok Egyesületének közgyűlése 2014. május 24-ei ülésén
elfogadta.

