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Munkácsy Béla
A területi tervezés szorításában - A szélenergia-hasznosítás hazai 
lehetőségei

Az energiaszektort érintő paradigmaváltásra hazánkban is mielőbb szükség volna. Ezt támasztja alá, hogy 
a megújuló energiaforrásokra való átállás Európa számos országában már jóval előrehaladottabb, egyre-
másra készülnek az alacsony üvegházgáz-kibocsátást célzó, vagy akár 100%-ban megújuló energiaforrások-
ra építő stratégiák, forgatókönyvek − több esetben, így például Dániában, Finnországban kifejezetten kor-
mányzati megrendelésre (tyNkkyNEN, o. 2009). Ezekben − az energiahatékonyság radikális javítása mellett 
− rendre kiemelt szerepet kap a szélenergia, mely az egész világon az egyik leggyorsabban bővülő ener-
giaforrás. Részesedése több, a villamos energia termelésében egyes kedvező adottságú térségekben (jelen 
esetben a szélklíma és a politikai szándék által együttesen meghatározottakra gondolunk) meghaladhatja 
a 30%-ot, sőt a német Szász-Anhalt tartományt figyelembe véve elérheti a 42,5%-ot is (ENdEr, c. 2009). A 
dán villamosrendszer-irányító honlapjának adatsorait elemezve az is kiderül, hogy Nyugat-Dániában (amely 
egyelőre a keletitől külön villamosenergia-rendszert alkot, és ahol ezek a turbinák nagyobb számban mű-
ködnek) a szélerőművek az elmúlt évek számos időszakában a fogyasztást meghaladó mértékben termeltek 
villamos áramot. A lehetőségek tehát ígéretesnek tűnnek, ám az elterjedést hazánkban számos vélt és 
valós akadály nehezíti a villamosenergia-rendszerbe való integrálástól az áramkereskedelem nehézségein 
át, a beruházásokkal kapcsolatos szabályozási feltételekig és a szélklímáig. Jelen tanulmányunkban abból 
indulunk ki, hogy a szélenergia csak a természetvédelmi szempontok maximális érvényesítése esetén te-
kinthető fenntartható energiatermelő megoldásnak, és ilyen megközelítésben kívánunk a szabályozás és a 
területi tervezés nehézségeire, kérdéseire választ találni.

Magyarország program-potenciáljának változása a szélerőművekre vonatkozóan

Az elmúlt években szerte a világban, így hazánkban is készültek ebben a tárgykörben különféle stratégiai 
tervezési dokumentumok. E fejezetben ezek adatsorai alapján rajzolunk képet a szélenergiára vonatkozó 
program-potenciálokról, vagyis az egy adott területre (országra vagy más közigazgatási egységre) kidol-
gozott tervben, programban, stratégiában felvázolt célértékről. Ilyen módon arról kapunk képet, hogy 
hogyan változott csupán az elmúlt néhány évben a stratégiai tervezésben részt vevő szakemberek és dön-
téshozók szélerőművekkel kapcsolatos látásmódja. 

Az első lényeges mozzanatnak az Európai �nióhoz való csatlakozás tekinthető, hiszen a csatlakozási 
tárgyalások során a megújuló energiaforrások nagyobb léptékű alkalmazásának kérdése is előkerült. Az 
Európai Parlament és Tanács 2001/77/EK irányelve − amely a megújuló energiaforrásokból előállított vil-
lamos energiának a belső villamosenergia-piacon történő támogatásával foglalkozik − ugyanis előírja, hogy 
az E� szintjén 2010-re átlagosan 22,1%-os részesedést kellene elérnie a megújuló energiaforrásból termelt 
villamos energiának. A tárgyalásokon a tagállami vállalásokra vonatkozóan kellett megállapodásra jutni. 
Magyarországon a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) szakértői erről az alábbi szellemben foglal-
tak állást: „a hazánkra eredetileg leosztott 11,5%-ot sikerült egy reális, azaz még – ha nem is könnyen, de 
–  teljesíthető értékre, 3,6%-ra csökkenteni. A 2010-es, várható villamos energia fogyasztást alapul véve 
1600 GWh villamos energiát kell megújuló alapon termelni” (BoHoczky f. 2003a). Ez az egyetlen szám − va-
gyis a 3,6% − jól érzékelteti egyes hazai energetikai szakemberek vélekedését, amelynek vezérmotívuma, 
hogy hazánkban nincsenek meg a szükséges természeti adottságok a megújuló energiaforrások alkalma-

www.energinet.dk


21

A területi tervezés szorításában - A szélenergia-hasznosítás hazai kérdései

4. évfolyam 2. szám   2010. május 17. �1

zásához. A GKM szakértői szerint „a felső határ, amely felett Magyarországon nincs realitása a megújuló 
energiaforrásokból termelt villamos energiának kb. 2440 GWh” (BoHoczky f. 2003B). �gyanebben a tanul-
mányban a szélenergia kapcsán az olvasható, hogy a hazánkban rendelkezésre álló potenciál 51 GWh-nyi 
évente. Ez a mennyiség − a hazai szélklíma figyelembe vételével − 32-34 MW beépített teljesítményű 
szélturbinával termelhető meg, ami a jelenlegi technológia figyelembe vételével alig 15 darab turbina 
telepítésével elérhető. Ennek tükrében nem csoda, hogy az adat publikálását követő harmadik évben a 
fentiekben megadott maximális értéket túlteljesítették a magyarországi szélerőművek, hiszen azok névle-
ges teljesítménye meghaladta a 60 MW-ot, az általuk megtermelt villamos energia mennyisége pedig már 
2007-ben elérte a 110 GWh-t (a minisztérium szakértői szerint a hazánkban rendelkezésre álló potenciál 
216%-át!). A megújuló energiaforrásokkal együttesen már 2007-ben 2019 GWh villamos energiát termeltek 
(GKM 2008), vagyis erősen megközelítették a korábban lehetséges maximumként megjelölt értéket.

A 2003-as kalkulációkhoz képest előrelépést jelentett a Magyar Energia Hivatal állásfoglalása (MEH 
2005), amelyben a nemzetközi regulációs tapasztalatokra, a hazai villamosenergia-rendszer technikai álla-
potára hivatkozva 330 MW-ban maximálta az általa 2010-ig engedélyezni kívánt szélerőmű-teljesítményt. 
Ez csaknem 10-szerese a GKM által két évvel korábban publikált elképzelésnek. Itt kell megjegyezni, hogy 
a változó teljesítményű szélerőművek integrálását valóban nehezíti a villamos rendszer rugalmatlansága, 
ami azonban leginkább a jelentős atomerőművi részaránynak és a hosszú távú szerződések keretében a 
rendszerbe táplált fosszilis eredetű villamos áramnak együttes eredője. Ám igazán komoly nehézséget egy 
jövőbeli átgondolatlan atomerőművi fejlesztés jelenthet, ami nyilvánvalóan tovább nehezítené a jóval kor-
szerűbb, környezetre kevésbé káros szélenergia (adatokat lásd az E� ExternE kutatási projektjében) hazai 
elterjedését, így az ezzel kapcsolatos legújabb nemzetközi elvárások teljesítését. A másik probléma, hogy 
a kedvezőtlen szabályozási környezet miatt várhatóan ennek a szerény engedélyezett kapacitásnak is alig 
kétharmada valósul majd meg 2010 végéig. Új fejlemény a MEH által 2009. júliusában publikált tanulmány, 
amely alapján további 410 MW szélerő-kapacitás létrehozása válhat valóra 2012-ig (MEH 2009). Ezzel ösz-
szességében 600-650 MW turbinateljesítmény jöhet létre, ami még mindig csak 120-160 MW hagyományos 
erőművi kapacitásnak feleltethető meg, és ami − tekintettel a mintegy 8800 MW teljes hazai kapacitásra 
és a klímaváltozás okozta várható problémákra − még mindig jelentéktelennek tekinthető. 

A Magyar Villamos Művek hosszú távú elképzelései szerint (MVM 2006) 2030-ig mintegy 8000 MW új 
erőművi kapacitást kell megépíteni. Ebben 2025-ig 600-700 MW, 2030-ig 900 MW teljesítményben szerepel-
hetnek szélerőművek, amennyiben sikerül újonnan építendő szivattyús-tározós erőművekkel a rendszerbe 
illesztés nehézségeit kiküszöbölni. Ha nem, abban az esetben 500 MW körüli értéket tartanak elképzelhe-
tőnek.

Megújuló energia stratégiánk a 2008-2020 közötti időszakkal foglalkozik (GKM 2008). Megállapításai 
szerint a szélerőművek 2020-ra a BA� (lényeges változást nem feltételező) forgatókönyv szerint 1122 GWh, 
a POLICY forgatókönyv szerint 1700 GWh áram termeléséért volnának felelősek. Ez a BA� esetében 
640, a POLICY esetében 970 MW összesített szélerőmű-teljesítményt jelent. Érdekes egybeesés, hogy a 
Greenpeace 2020-ig ugyancsak 1000 MW szélerőmű-teljesítmény elérését tartja reálisnak, és ennek érde-
kében kampányolt 2007-ban (tESkE, S. Et aL. 2007).

Magyarország társadalmi-gazdasági szélenergia-potenciálja

A hazai tervezési dokumentumokban található adatokat összevethetjük a nemzetközi fejlődés tendenciái-
val is. Jelen tanulmányban az elmúlt öt évben végzett ilyen témájú vizsgálataink tapasztalataira alapozva, 
egy nemzetközi összehasonlításon nyugvó módszertannal teszünk kísérletet a potenciál minél pontosabb 
meghatározására. Így azonban már a társadalmi-gazdasági potenciál mutatójához jutunk el, hiszen a kül-
földön már megvalósult projektek kapcsán ezen értékekben nyilvánvalóan benne foglaltatik a társadalom 
fogadókészsége, tűrőképessége és a finanszírozás problematikája is. Az összevetésben olyan adatsorokra 
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kell támaszkodni, amelyek az elérhető legnagyobb szélerőmű-kapacitást (vagyis hazánkra vetítve majd a 
potenciált) jelenítik meg − azzal a megkötéssel, hogy a vizsgált területek szélklímája között lényeges kü-
lönbség nem lehet, hiszen ez torzítaná a képet. Az európai szélklíma alapvonásait ábrázoló térképek (így 
pl. arcHEr, c. L. − JacoBSoN, m. z. 2005) segítségével célszerű hasonló szélosztályba tartozó területeket vizs-
gálni. A jelzett forrás szerint hazánk területe legnagyobb részben éppen úgy az 1. szélosztályba tartozik, 
mint Németország vagy Ausztria keleti része, ahol a szélturbinák világviszonylatban is jelentős szerepet 
kapnak a villamos energia előállításában. Elemzésünk első lépésében tehát ki kell választanunk azt a terü-
letet, amely méretében és természeti adottságaiban − így főként szélklímája tekintetében − összevethe-
tő hazánkkal, ugyanakkor a szélenergia-alkalmazások tekintetében világviszonylatban is vezető szerepet 
vívott ki magának. Véleményünk szerint a legalkalmasabb terület erre az összehasonlításra Németország 
keleti térsége. Ezt támasztja alá a már üzemelő szélturbinák kapacitásfaktorainak összehasonlítása [Csá-
kány Gábor (NRG Systems) szóbeli közlése alapján], amelynek hasonlósága alapján az összevetés valóban 
megalapozottnak tekinthető. Lényeges, hogy még az sem torzítja az eredményeket, hogy Németország 
északi, tengerparti része hazánkénál kedvezőbb szélklímával rendelkezik, hiszen a tengertől távolabb eső 
tartományokat előnyben részesítő gazdasági szabályozás miatt ezek némelyikében jóval nagyobb széltur-
bina-kapacitás áll rendelkezésre, mint a tengerparti tartományban (1. táblázat). Látnunk kell, hogy 1990 
óta ebben a − hazánknál alig nagyobb − térségben 9 756,12 MW szélturbina-kapacitást telepítettek (ENdEr, 
c. 2009), vagyis az itt elért eredmény éppen egy nagyságrenddel haladja meg a hazai program potenciá-
lokat!

A kelet-németországi térséggel való összevetésünkben többféle mutatót használtunk fel, amelyek se-
gítségével igyekeztünk behatárolni a hazánk számára elérhető szélturbina-teljesítményt. 

A) A Németország keleti tartományaival kapcsolatos adatsorok (Ender, C. 2009) alapján számításokat 
végezve az egységnyi területre jutó átlagos turbinateljesítmény 90,5 kW/km2-nek adódott 2008-ban. 
Ezt az értéket hazánk területére vetítve 8 420 MW szélturbina-teljesítményt kapunk, vagyis a keleti 
német területek elmúlt 19-20 éves turbinatelepítésének ütemét figyelembe véve hazánkban ekkora 
teljesítményt lehetne elérnünk 2019-2020-ra (amikorra már nálunk is mintegy 20 éves múltra tekint 
vissza a technológia).

B) A lakosság számához viszonyított fajlagos érték Németország keleti tartományaiban 578,5 kW/
1000 fő volt 2008-ban (16 865 500 lakossal számolva). Ezt az értéket hazánk lakosságszámához igazítva 
5 803 MW teljesítményt kapunk. 

C) A keleti német tartományokban a nettó villamosenergia-fogyasztásnak átlagosan 22,25%-át fedez-
ték a szélerőművek 2008-ban (1. táblázat). Ennek a mutatónak hazai viszonyokra való alkalmazása már 
nem teljesen nyilvánvaló, hiszen a nemzetközi elvárások és a hazai energiatervezés nem feltétlenül 
harmonizálnak egymással. Ennek legfőbb oka, hogy hazánkban az energiahatékonysággal kapcsolatos 
fejlesztések rendre háttérbe szorulnak, ezeket az energiatervezésben is figyelmen kívül hagyják, így 
a legújabb elképzelések is jelentős kapacitásbővítéssel számolnak: „2011-től indulhat be a gazdaság 
fejlődése, amihez több villamos energiára van szükség” (StróBL a. 2009). Az efféle megközelítések 
alapvető hibája a fejlődés és növekedés fogalmának összekeverése, felcserélése. Mindemellett arra 
is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy olyan törvényszerűség sem létezik, amelyben a gazdaság növeke-
déséhez nagyobb villamosenergia-igény társulna − nagyszerű példa erre a dán gazdaság és energiaipar 
fejlődése (daNSk ENErgi, 2009). Mindazonáltal az imént hivatkozott legfrissebb hazai elképzelés szerint 
(StróBL a. 2009) 2020-ra hazánk nettó villamosenergia-fogyasztása 40 TWh/év lehet. Ennek 22,25%-a 
8,9 TWh/év, vagyis a kelet-németországi fejlődést feltételezve 2019-2020-ra ennyi villamos áramot 
volnának képesek a hazai szélerőművek előállítani. Az eddigi tapasztalatok alapján hazánkban a szél-
erőművek − területi és időbeni (éves) eltéréseket figyelembe véve − 20-25%-os kapacitás-faktorral 
képesek működni, vagyis az eredményként kapott közel 9 TWh/év energiát 4060-5075 MW szélerőmű-
kapacitás − átlagérték: 4567 MW − képes megtermelni. 

•

•

•
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Tartomány
Beépített kapa-

citás (MW)
Nettó fogyasz-

tás %-a

Szász-Anhalt 3 013,66 42,47

Mecklenburg-
Előpomeránia

1 430,70 39,29

Brandenburg 3 766,86 34,05

Türingia 692,28 10,56

Szászország 850,62 7,13

Berlin 2,00 0,00

Összesen 9756,12

1. táblázat: A szélenergia hozzájárulása a teljes 
villamosenergia-fogyasztás fedezéséhez az egyes 
keleti német tartományokban 2008. 12. 31-én
Forrás: EndEr, C. 2009

A három különféle úton kapott érték alapján 
tehát hazánk társadalmi-gazdasági szélenergia-po-
tenciálja 2019-2020-ra 6500 MW ± 30% (tehát 4600-
8400 MW) körüli érték. Vagyis ennyit tudna hazánk 
elérni abban az esetben, ha ugyanabban az ütemben 
növelnénk szélerőműveink kapacitását, mint ahogyan 
az Németország keleti térségeiben történt az elmúlt 
19 esztendőben. A fentiek alapján a hazai elképze-
lésekben szereplő 1000 MW-os célérték meglehető-
sen óvatos megközelítésnek tűnik. Mindehhez látni 
kell azt is, hogy a beruházási szándék lényegében 
megvan, hiszen a mostani, meglehetősen mostoha 
szabályozási környezet ellenére is csaknem 3000 MW 
szélerőmű-kapacitás engedélyeztetése indult meg, 
és rekedt meg valamilyen fázisban.

Magyarország technikai szélenergia-potenciálja

A következő kérdés, hogy a 6500 MW-nyi turbinakapacitás mekkora területet venne igénybe, illetve a je-
lenleg érvényes jogszabályi környezet tükrében egyáltalán lehetséges volna-e ekkora teljesítmény elérése. 
Ezek megválaszolásában a technikai potenciál mértékének megállapítása segíthet. Módszerünk lényege, 
hogy a jogszabályi környezet által megszabott területi keretek között, a technológiai lehetőségek figye-
lembe vételével történik a lehetőségek feltárása. Tanulmányunk a jogszabályi háttér tekintetében első-
sorban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala, másodsorban az Országos 
Lakás és Építésügyi Hivatal által kiadott tájékoztatókat tekinti kiindulási pontnak. Az ezekben felsorolt 
kizáró tényezők térinformatikai feldolgozását és térképi megjelenítését követően a második lépés az aktu-
ális szélturbina-technológia jellemzőinek beépítése a modellbe. A fentiek alapján − a tanszékünkön folyó 
kutatás eredményeképpen − eddig megyéink mintegy felére végeztünk térinformatikai alapú szélenergia-
potenciál számításokat. 

Dokumentum Hiányzó szempontok

KvVM-TVH 2005 Tájképvédelem, infrastruktúra, települések

VÁTI 2007
Tájképvédelem nemzeti és megyei szintjei (ezeket csak a Balaton Tv. hatálya alá eső 
területek esetében vették számításba), Érzékeny Természeti Területek

Hunyár M. 2004 E� és települési szintű természetvédelem, megyei szintű tájképvédelem

2. táblázat: A szélenergia-hasznosítás területi aspektusaival foglalkozó korábbi elemzések
és ezek hiányosságai
Szerk.: Munkácsy B.
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Itt kell megjegyezzük, hogy a korábban készített hatósági anyagok (kVVm-tVH 2005) és kutatási do-
kumentumok (Váti 2007, HuNyár m. 2004) torz képet festenek a valódi lehetőségről, hiszen nem vették 
figyelembe a szélturbina-telepítést befolyásoló összes szempontot (2. táblázat). Egyes esetekben (HuNyár 
m. 2004) a térinformatika módszertanának teljes nélkülözése, illetve ennek eredményeként például a 
különféle területkategóriák közötti átfedések figyelmen kívül hagyása további pontatlanságokat eredmé-
nyezett. Emiatt vizsgálatainkban − a jogszabályi feltételek alapján kapott területi paraméterek, és az 
ezekhez kapcsolódó puffer-területek együttes figyelembe vételével − minden esetben lényegesen kisebb 
potenciális területeket kaptunk eredménynek, mint az a korábban publikált anyagokban megjelenik. 

Kutatásunk másik megállapítása, hogy a megyei rendezési tervek általában nem vizsgálják a szélener-
gia alkalmazhatóságának lehetőségeit. Ha mégis, akkor a területrendezési tervekben megjelenő térképi 
ábrázolás általában nem alkalmas valós tervezésre, ráadásul sok esetben a kijelölt helyszínek jogi korláto-
zás alá eső területekre esnek, pl. Győr−Moson−Sopron megye (muNkácSy B. 2004). 

Eddigi térinformatikai vizsgálataink segítségével − minden jogszabályi korlátot igyekezvén figyelembe 
venni − az alábbi eredményeket kaptuk (3. táblázat):

Megye
Részarány a teljes terü-

lethez képest (%)
Jogszabály szerint alkal-

mas terület (km2)
Technikai potenciál 

(MW)

Komárom-Esztergom1 7,20 163,00 ~1300-1630

Győr-Moson-Sopron2 8,37 325,19 ~2600-3250

Vas2 9,16 280,20 ~2240-2800

Heves2 8,31 302,30 ~2420-3020

Csongrád3 1,99 84,84 ~670-848

Bács-Kiskun3 4,14 349,42 ~2800-3494

Békés3 8,62 485,00 ~3880-4850

Borsod-Abaúj-Zemplén4 5,37 389,17 ~3113-3892

Nógrád 2,8 71,21 ~570-712

Pest5 3,00 192,13 ~1537-1921

Szabolcs-Szatmár-Bereg6 5,14 305,13 ~2441-3051

Magyarország (a fentiek 
átlaga)

5,83 5423,99 ~43392-54240

3. táblázat: A szélerőművek telepítésére a jogszabályi feltételek tükrében alkalmas területek 
és az ezekhez tartozó technikai potenciálok
Források: 1: Munkácsy B. – Borzsák S. (2008a); 2: Kovács G. (2009); 3: Tóta A. (2009); 4: Székely Á. (2009); 5: 
Kása I. (2009); Dudás N. (2009);

A kapott területre vonatkozó adatok ugyan lényegesek, de önmagukban nem alkalmasak arra, hogy az ott 
telepíthető szélerőmű-teljesítményre következtessünk. Ehhez ismerni kell az egy adott területegységre 
(esetünkben km2) telepíthető átlagos turbinateljesítményt − a jelenlegi, általánosan alkalmazott techno-
lógia figyelembe vételével. Erre a nemzetközi szakirodalomban többféle információ is található, mi a Dán 
Szélturbinagyártók Szövetségének (www.windpower.org) módszere szerint jártunk el, és a napjainkban 
használatos 2 MW-os turbinák jellemző adatait (rotorátmérő) használtuk fel. A számítás részleteitől most 
eltekintve, végeredményben − a különböző turbinatípusok függvényében − 8-10 MW/km2-es mutatót kap-
tunk, ebből adódnak a 3. táblázat utolsó oszlopának adatai.
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Összegezve: ha minden olyan területet igénybe vennénk a szélenergetika számára, amit nem tilt jog-
szabály, akkor elméletileg mintegy 43392-54240 MW szélenergia-kapacitás volna hazánkban kiépíthető, ezt 
tekintjük technikai szélenergia-potenciálnak. Figyelembe véve, hogy jelenlegi villamosenergia-termelő ka-
pacitásunk kb. 8500 MW, ez igen jelentős érték, és még akkor is igaz, ha a szélturbinák esetében 20-25%-os 
hatásfokkal számolva, az átlagosan elérhető kapacitásként ennek negyedét-ötödét kell értenünk. 

Összegzés

Végeredményben megállapítható, hogy a meglehetősen komoly korlátokat állító jogszabályi környezet 
ellenére az általunk behatárolt terület alig ~10-15%-át elegendő volna igénybe venni ahhoz, hogy a jelen-
tékeny keleti német érték alapján kalkulált adatot, vagyis a 6500 MW ± 30%-ot elérhessük 2020-ig. 

A szélenergia tehát még a hazai, kevéssé kedvező szélviszonyok mellett is a villamosenergia-rendszer 
igen jelentős tényezője lehetne anélkül, hogy a természet- és tájvédelem érdekei sérülnének. Sőt, azzal, 
hogy súlyos környezetromboló technológiákat válthatunk ki ilyen módon, a természetvédelem végered-
ményben komolyan profitálhatna a szélerőművek elterjedésével. �gyanerre hívta fel a figyelmet egyik 
legfrissebb tanulmányában a tekintélyes brit madarász szervezet, a Royal Society for the Protection of 
Birds (BowyEr, c. Et aL. 2009). 

Ez különösen annak tükrében lényeges megállapítás, hogy Európában több ország is komoly lépéseket 
tesz a megújuló energiaforrásokra való teljes áttérés érdekében. Ezeknek a koncepcióknak másik kiindu-
lási pontja az energiagazdálkodás rendszerében a hatékonyság radikális, minimálisan négyszeres értékre 
történő javítása (wiEzSäckEr, E. – LoViNS, a. B. –LoViNS, L. H. 1998). Az energiaigényesség mutatói hazánk 
tekintetében arra utalnak, hogy különösen nagy lehetőségeink volnának a hatékonyság javítása terén. Ha 
a villamosenergia-szektorban is élnénk a hatékonyság növelésének eszközeivel, a korábban hivatkozott 
Négyes Tényező elve alapján akár 10 TWh/év körüli értékre volna szorítható a fogyasztás mértéke, aminek 
− szigorúan elméleti alapon − akár 80-90%-át is képesek volnánk szélturbinákkal fedezni. A gyakorlatban 
azonban a szélenergia változó teljesítményéből fakadóan ekkora részarány nem érhető el. Illetve nyilván-
való, hogy a források diverzifikálásának szükségessége a megújuló energiaforrásokra támaszkodó rendsze-
rekben is alapvető, ellátásbiztonságot fokozó követelmény. Érdekességként azonban hozzá kell tennünk, 
hogy a legújabb dániai kutatási eredmények szerint − ideális esetet feltételezve − a szélerőművek átla-
gosan mintegy 70%-ban vehetnének részt az áramtermelésben [Karl Sperling (Aalborg �niversity) szóbeli 
közlése)]. 

A fenntartható energiarendszerben a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű bevonása a cél, 
így − különösen hazánkban − ilyen magas részarány elérését nem is célozhatjuk meg. A fenti eredmények 
mindazonáltal alkalmasnak tűnnek arra, hogy alátámasszák azt a feltételezést, hogy hazánkban a 2020-ra 
tervezett 1000 MW-os jelenlegi célértéknél akár lényegesen magasabb szélenergia-kapacitás is kiépíthető 
volna anélkül, hogy a legnagyobb akadályt állító természetvédelem érdekei akár egy kicsit is sérülnének. 
Sőt, az áttérésből a természetvédelemnek számos közvetett előnye származna, gondoljunk csak a külszíni 
fejtések okozta totális természetpusztítás elkerülésére.

Vizsgálataink alapján újragondolandónak tűnik a megyei és országos területrendezési tervek által 
meghatározott tájképvédelmi területek rendszere, hiszen megyei szintű elemzéseink arra világítanak rá, 
hogy ezek egyes térségekben lényegében szinte totális korlátot jelentenek a szélerőművek számára. Az 
Ister-Granum Eurorégió magyarországi területén például a technikai szélenergia-potenciált a jelenlegi jog-
szabályok alapján gyakorlatilag 0 MW-ban határozhatjuk meg. Kérdés, hogy meddig tartható egy olyan 
szabályozási rendszer, amely az eurorégió hazánkra eső 1345,68 km2-es területén mindössze 0,07 km2-nyi 
területen teszi lehetővé a környezetkímélőnek tekinthető szélturbinák telepítését (muNkácSy B. – BorzSák 
S. 2008B). �gyancsak szembeötlő a Dél-alföldi régió megyéinek esete, ahol a lényegében hasonló tájképi 
adottságok ellenére igen jelentős különbségek adódnak a tájképvédelmi területek kiterjedésének vonat-
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kozásában. Ezzel magyarázhatók a Csongrád megye esetében megjelenő, országosan is kirívóan alacsony 
szélenergia-potenciálok. Eredményeink alapján tehát úgy véljük, hogy az ember által okozott drasztikus 
globális klímaváltozás küszöbén újra neki kellene látnunk a szabályozási struktúra teljes átalakításához, 
mielőtt kicsúszunk az időből. 
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