Az Egyesület céljai

2014 - viharvadász túra Észak-Olaszországban

1. Bármely önkéntes, ill. az Egyesülethez csatlakozó személy
vagy szervezet viharvadászattal, viharmegfigyeléssel, ill.
viharkár felmérésével kapcsolatos tevékenységének összefogása, szervezése, támogatása, e tevékenységek szakmai
megalapozottságának, ill. színvonalának emelése, körének
bővítése, és mindezen tevékenységek nemzetközi kapcsolatainak kialakítása.

2015 - jubileumi VI. Viharvadász Találkozó (5 éves Egyesület, 10
éves szupercella.hu), konferencia az OMSZ székházában

2. A beérkező, ill. a rendelkezésre álló heves időjárási folyamatokkal kapcsolatos megfigyelések, információk feldolgozása, rendszerezése, kutatása, továbbítása, az előrejelzési
technikák fejlesztése, továbbá a hivatásos meteorológusok
munkájának segítése. Az előrejelzési technikák fejlesztésével a pusztító viharok jobb előre jelezhetősége révén a
viharkárok mérséklése, élet- és vagyonvédelem.

A konvektív előrejelzések szöveges formában készülnek azokra a napokra, amikor az ország területén konvekcióhoz köthetően heves esemény vagy egyéb károkozó jelenség léphet fel,
esetleg károkozás nélküli, de látványos vagy érdekes jelenség
alakulhat ki. Az előrejelzés egyrészt tartalmaz egy részletes tudományos elemzést a szakmai érdeklődésű olvasók számára,
másrészt egy rövid összefoglalót a várható eseményekről és
egy listát az aktuális veszélyforrásokról.

3. Az egyesület céljainak megvalósításából származó eredmények publikálása, tapasztalatainak megismertetése a nyilvánossággal, ill. minden, a célokkal kapcsolatos közvetlen
vagy közvetett érdeklődési igény kielégítése. A zivatarokkal
és különösen a heves zivatarokkal, ill. egyéb heves időjárási folyamatokkal kapcsolatos témakörben ismeretterjesztő
tevékenység folytatása.

Az Egyesület története, főbb mérföldkövek
2003 - a szupercella.hu ötletének felmerülése
2005 - a szupercella.hu indulása, Magyarországon úttörő jellegűnek számító, kísérleti konvektív előrejelzések készítésével, ill. részletes elemzéseket nyújtó esettanulmányokkal a hazai heves zivatarokról, szupercellákról
2006 - konvektív előrejelzések saját GFS térképek alapján
2007 - részvétel az ECSS-en (Heves Viharok Európai Konferenciája) Triesztben (Olaszország)
2008 - szupercella.hu megújulása (magcsapat bővítése, ismeretterjesztő anyagok publikálása, modellek paramétereinek bővítése, viharvadászatok rendszeres szervezése)
- az első, szervezett viharvadászaton elcsípett hazai
tornádó (Gátér)
2009 - az első viharvadász- és viharkárfelmérő képzés
- részvétel az ECSS-en (Heves Viharok Európai Konfe		 renciája) Landshutban (Németország)
2010 - megalakul a Viharvadászok Egyesülete, megszületik az
együttműködési megállapodás az OMSZ-szal
2011 - I. Viharvadász Találkozó, konferencia az ELTE Lágymányosi Campusán
- tornádóvadászat az USA-ban
- részvétel az ECSS-en (Heves Viharok Európai Konfe		 renciája) Palma de Mallorca-n (Spanyolország)
2012 - EUMETSAT nagyfelbontású európai műholdképek használatba vétele
2013 - az Egyesület és az OMSZ közötti együttműködési megállapodás megújítása

2016 - tornádóvadászat az USA-ban

Konvektív előrejelzés

A prognózisokat alapvetően a folyamatok várható hevessége,
előfordulási valószínűsége és területi lefedettsége alapján 5
kategóriába soroljuk.
Bár a villámárvizek nem tartoznak a
szigorúan vett heves események közé,
és nem csupán meteorológiai, hanem
hidrológiai tényezők is befolyásolják a
létrejöttüket, konvektív előrejelzéseinkbe potenciális károkozásuk miatt mégis
belevesszük azzal a kitétellel, hogy fellépésükhöz megfelelő terepviszonyok is
szükségesek.

Viharvadászat
Egyesületünk az arra alkalmas időjárási helyzetekben viharvadászatokat szervez, ill. elősegíti az országszerte jelenleg kb.
mintegy tucatnyi viharvadász csapat munkáját. A csapatokat
jellemzően olyan emberek alkotják, akik képzett tagjaink, tehát magasabb fokú szakmai háttérrel rendelkeznek, így nagyobb eséllyel bonyolítanak le eredményes viharvadászatokat.
A helyhez kötött észlelésekhez képest a mozgó járművel elvégzett viharvadászatok más megközelítést igényelnek, eredményei pedig fontos részét képezik a hazai veszélyes konvektív időjárási helyzetek jobb megismerésének.
A heves viharok alaposabb megértése előrejelzéseink pontosításához járul hozzá. Ennek érdekében egy-egy ilyen alkalommal

részletes adatgyűjtés, dokumentáció zajlik (fotók, videók,
timelapse felvételek, mérések), majd verifikáció keretében
összevetjük azokat a radar- és műholdképekkel, prognózisainkkal, egyéb mérésekkel és megfigyelésekkel, végezetül pedig
a viharvadászatokról beszámolók, esettanulmányok születnek.
Ezen elkészült anyagokat a szupercella.hu weboldalon publikáljuk, ill. megfelelő formában az OMSZ rendelkezésére bocsátjuk.

Kárfelmérés

A károkozó heves viharok nagymértékben kapcsolódnak a
szupercellás konvekcióhoz, ily módon elsődlegesen a viharvadászatoknak is a szupercellák a célpontjai. E veszélyes forgó
légköri objektumok sikeres és balesetmentes becserkészése,
levadászása során többek között fontos azoknak a nagyfelbontású radarképeknek, konvektív analíziseknek a folyamatos,
élőben történő nyomon követése is, melyeket megfelelő feltételek mellett az OMSZ biztosít arra jogosult tagjaink számára.

Viharvadászataink nem csak hazánkra terjednek ki, hanem a
szomszédos országokra, vagy még távolabbi területekre is. Így
több ízben sor került már pl. tornádóvadászatra az USA-ban,
vagy viharvadász túrára Észak-Olaszországban.

A viharvadászat mellett nem kevésbé fontos tevékenységünk
a viharok által okozott károk felmérése sem. Ennek célja elsősorban a vihar jellegének és erősségének meghatározása, ill.
a radar- és műholdképek, prognózisok verifikációja. Egy szélkár esetén többek között megállapításra kerül pl., hogy tornádó vagy légzuhatag okozta-e az adott pusztítást, vagy elérte-e
a szignifikáns heves kategóriát. Feltérképezésre kerül a károk
által sújtott terület kiterjedése, valamint a felmérés részét képezi a helyi szemtanúkkal történő konzultáció is.

Bár Magyarországon évente csak néhány tornádó fordul elő,
fennállásunk során már jópár hazai tornádó okozta kárhelyszínt bejártunk, legyen szó akár a 2005-ös F2-es hosszúpályi
tornádóról, a 2008-as, viharvadászaton is megörökített gátéri

tornádóról, vagy a szintén levadászott 2010-es mezőkövesdi
esetről. Bizonyos kárfelmérések alkalmával különösen komplex helyzetet kell felderíteni - ilyen volt pl. a 2013. május 30-án
történt események felgöngyölítése, mely napon az eredmények szerint legalább 4 egyértelmű tornádó alakult ki (több
egyéb tuba és feltételezhető tornádó mellett), nagy részük
egymástól nem messze.

Viharvadász és viharkárfelmérő képzés
Egyesületünk - jellemzően a téli félévben - online viharvadász
és viharkárfelmérő képzést szokott tartani, melynek kb. 2 hónapja során a résztvevők többek között meteorológiai alapismereteket sajátítanak el, konvektív paramétereket ismernek
meg, végigmennek a zivatartípusok, szupercellák, tornádók,
konvektív rendszerek témakörén és megtanulják a viharvadászat és kárfelmérés csínját-bínját. A virtuális előadásokon túlmenően a képzés ideje alatt időközönként konzultációk teszik
lehetővé, hogy a tanulók egyéni kérdéseiket tisztázzák. A képzést vizsga zárja le, melynek sikeressége és megfelelő tagsági
viszony esetén a „képzett” titulust elnyerő tag hozzáférhet a
kiterjesztett eszközrendszerhez, vagyis többlet adateléréssel
rendelkezhet, ezzel is elősegítve a hatékonyabb munkát.

Szakmai publikációink közül az egyik legeredményesebb a
„Viharokban kialakuló forgás gyenge vagy közepes szélnyírású környezetben” című, Atmospheric Research-ben megjelent
írás lett, mely 2014-ben elnyerte az OMSZ Tudományos Tanács
Szakirodalmi Nívódíját. Hasonlóan sikeres anyagunk lett a
2009-es, Landshutban megtartott ECSS-en (Heves Viharok Európai Konferenciája) kiállított poszterünk, mely a „Nem mezociklonális tornádók Magyarországon” címet viselte, és elnyerte
a Young Scientist Travel Award of the European Meteorological
Society díjat.

Egyesületi élet
Az Egyesület törekszik rá, hogy tagjai ne csak az online virtuális térben legyenek kapcsolatban, hanem minél több személyes találkozásra is legyen lehetőség. A közgyűlések mellett
évente jellemzően több alkalommal is rendezünk konferenciákat, találkozókat, szakmai előadásokkal és kötetlenebb programokkal egyaránt.

Ismeretterjesztés
A szupercella.hu weboldalra újabb és újabb tudományos cikkeket, ismeretterjesztő anyagokat töltünk fel, melyek egyaránt
lehetnek külföldi anyagok fordításai és saját anyagok is.
Egyéb módon is hozzájárulunk, hogy a nagyközönség professzionális tartalomhoz jusson hozzá, 2016. novemberében pl. a DIGI
World csatorna felkérésére a Storm Riders amerikai viharvadász sorozat 28 epizódjának fordítását lektoráltuk szakmailag.
Ismeretterjesztő munkásságunk további területét a - főleg oktatási intézményekben, céges rendezvényeken tartott - tudományos, népszerűsítő előadások képezik. Számtalan alkalommal tartottunk már különböző helyeken előadást az általános
iskoláktól a felsőoktatási intézményekig, energetikai cégtől
pénzintézetig. Az ELTE Meteorológiai Tanszék médiameteorológia kurzusán pedig minden évben bemutatjuk az Egyesület
tevékenységét.

Kutatómunka
Konvektív előrejelzéseink verifikációs folyamatán keresztül folyamatosnak tekinthető kutatómunkánk az időjárási modellek
paramétereinek vizsgálata és módosítása a tapasztalatok függvényében, ill. új, kísérleti paraméterek tesztelése és bevezetése.

Médiajelenlét
Az internetes portálok mellett, melyeken viharos témakörben
szereplünk, szakembereink rendszeres vendégei a különböző
tévé- és rádiócsatornák műsorainak, az M1-től az RTL Klub-ig,
a Kossuth Rádiótól a Music Fm-ig. Hasonló a helyzet a nyomtatott sajtóval is, legyen szó akár a National Geographic-ról, a
Magyar Nemzetről, vagy éppen a Playboyról.

