
Kérelem pártoló egyesületi tagság létrejöttéhez 

 

 

Alulírott, 

név: …………………………………………………………………………………………… 

szupercella.hu felhasználó név:…………………………………….. 

anyja leánykori neve: ……………………………………… 

sz. ig. szám: ………………………………. 

születési hely: …………………………………………sz. idő:……………………………….. 

lakcím: ………………………………………………………………………………………… 

email cím(gyakran használt): ……………………………….telefon: ………………………… 

ezúton kérem felvételemet a Magyarországi Viharvadászok És Viharkárfelmérők 
Közhasznú Egyesületének Tagságába, mint pártoló egyesületi tag. 

Az egyesület munkáját a következőkkel tudom segíteni felvételem esetén (megfelelő 
bekarikázandó, akár több is) 

X – Viharvadászatokon aktív részvétel, ezekhez eszköz biztosítása (pl. gépjármű, 
fényképező, mérőműszerek, stb.) 
X – Weboldal szerkesztése, moderálása 
X – Weboldal és egyéb informatikai eszközök fejlesztése, programozása 
X – Tudományos munkában, kutatásokban részvétel 
X – Adminisztrációs feladatokban segédkezés 
X – Rendezvények szervezésében való közreműködés 
X – Lakóhelyemen a hasonló érdeklődésű emberek összefogása, az Egyesület helyi 
kirendeltségének megszervezése 

Továbbá nyilatkozom, hogy 

- a közügyektől nem vagyok eltiltva; 
- a fenti adatok megegyeznek a személyazonosságomat igazoló okiratban szereplőkkel; 
- az Egyesület mai napon hatályos alapszabályát megismertem, annak rendelkezéseit 

magamra nézve kötelezőnek ismerem el és 
- kötelezettséget vállalok céljainak megvalósítása érdekében történő tevékeny 

közreműködésre; 
- az Egyesület pénztárába a tagdíjat befizettem. (a tagdíj aktuális mértékéről az 

egyesület weboldalán található naprakész információ) 

Kelt: 
…….……………….., ……… 

…………………………………… 
         aláírás 

 
 
 
 
 
 
 



VIHARVADÁSZAT BIZTONSÁGI AJÁNLÁS, ADATKEZELÉS, SZERZŐI JOGOK 

Alulírott tudomásul veszem, hogy a Viharvadászok Egyesülete által szervezett 
viharvadászatok elsődleges célja, a heves zivatarok, illetve ahhoz kapcsolódó jelenségek 
(elsősorban szupercellás zivatarok, tubák, tornádók stb.), illetve az un. nem mezociklonális 
tubák, tornádók vizuális megfigyelése, a lezajló folyamatok minél részletesebb 
dokumentálása. A heves zivatarokhoz 90km/h feletti széllökés, 2 cm átmérő feletti jég, 
tornádó kapcsolódhat, amelyek kárt és sérülést okozhatnak. Így minden útnak indulónak 
tisztában kell lennie ezen jelenségek károkozó képességével. Viharvadászaton mindenki 
kizárólag saját felelősségére vesz részt! A Viharvadászok Egyesülete sem anyagi, sem 
erkölcsi felelősséget nem vállal a viharvadászat alatt esetlegesen előforduló károk, személyi 
sérülések miatt, illetve a sikertelen vadászatokért. 

Tudomásul veszem, hogy az Egyesület által üzemeltetett weboldalra (szupercella.hu) akár 
közvetlen, akár mobil applikáción vagy egyéb felületen keresztül (pl. közösségi média 
szolgáltatások) feltöltött képek, videók, hangfájlok, mérési eredmények, szövegek a saját 
tulajdonomban maradnak, azonban az Egyesület jogosult ezeket felhasználni saját 
tudományos publikációiban, kiadványaiban, illetve az Egyesületi közhasznú tevékenységét 
népszerűsítő anyagjaiban, valamint média megjelenések során. Ehhez az Egyesület előzetes 
megkeresése sem szükséges, azonban az Egyesület az anyag készítőjét feltünteti. 

Tudomásul veszem, hogy az Egyesületi tagságom során továbbított személyes adataimat az 
Egyesület harmadik fél számára nem adja ki, csak előzetes hozzájárulásom esetén. 

Kelt, ……………….. …………………. 

……………………………………… 
          aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nyilatkozat az Egyesület Tagi szolgáltatásáról 

Alulírott, tudomásul veszem, hogy a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők 
Közhasznú Egyesületének Tagjaként a Tagi szolgáltatás keretében személyre szólóan 
kapott adatok, különösen ideértve az OMSZ logóval ellátott információk más személy 
számára bármilyen módon történő továbbadása, tárhelyre való feltöltése, linkelése, az 
adatok bármilyen utófeldolgozása, tárolása, szigorúan tilos! 

Az OMSZ logóval ellátott adatok az Országos Meteorológiai Szolgálat tulajdonát 
képezik, csak az arra jogosult Viharvadászok Egyesületének Tagja láthatja őket saját 
felhasználásra az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében. 

Abban az esetben, ha a fenti tényállás mégis felmerül, tudomásul veszem, hogy a 
Viharvadászok Egyesülete az adathozzáférést számomra megvonja. Indokolt esetben az 
Elnökség felelősségre von és a Közgyűlés határozata alapján az Egyesületből kizár. 

Kelt. 
……………, ……………….. 

………………………………………… 
            aláírás 

A fenti kérelmek aláírás után visszaküldendők: 
Durbász Gábor 
1139 Budapest, Fiastyúk utca 57. 3/3 

A kérelem elbírálásáról a dokumentum beérkezését követő 10 munkanapon belül a 
szupercella.hu weboldalon történt regisztrációkor megadott e-mail címen értesítünk. 
Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a borítékra a címzetthez csak a nevem 
írjátok, az egyesületet ne, mert ez esetben csak értesítőt hagynak a postások, és 
sajnos személyesen kell a postára járni, ami eléggé lassítja az ügymenetet. 
Köszönjük! ☺ 


