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A SZÉLENERGIA ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK JOGI KÉRDÉSEI ∗∗∗∗ 

 
TÓTH HAJNALKA OTTILIA ∗∗–OLAJOS ISTVÁN∗∗∗ 

 
Jelen cikkünkben a szélenergiával és azok hasznosítási lehetőségeivel foglalkozunk, majd kitérünk a 
szélenergia rövid történetének összefoglalására is. A szélerőmű technológiai bemutatása után a szél-
erőművek létesítésének jogi lépéseit tárgyaljuk, végül összefoglalásként meghatározzuk a szélenergia 
jövőjét.  
Kulcsszavak: szélenergia, a szélenergia rövid története, szélerőmű-technológia bemutatása, szélerő-
művek létesítésének jogi lépései. 
 
The main object of this article is the wind energy. At first, we present the short history and the 
situation of this energy in the system of law. After the technologic presentation, we outline the legal 
steps of establishing of the wind power stations. To sum up, we determine the future of wind energy. 
Keywords: object of the wind energy, short history of wind energy, technologic presentation of wind 
power station, legal steps of establishing of the wind power station. 
 
Bevezetés – Magyarország villamosenergia-termelése 
 
A magyarországi villamos áramot termelő erőművek összkapacitása 9317 MW, a 
rendelkezésre álló teljesítmény 8417 MW. Ebből 3062 MW szabályozható, 5350 MW nem 
szabályozható. Tizennégy nagy erőmű biztosít 7860 MW-ot, a fennmaradó energiát az 50 
MW alatti teljesítményű kiserőművek biztosítják. Az erőművek összhatásfoka 2009-ben 
42,7% volt, a nagyerőműveké 36,6%, a kiserőműveké pedig 73,4%. 

Az energiatermelő rendszerek jelentős része elavult, primer energiát hasznosító termelő 
egység. A fosszilis energiahasználat által jelentős szén-dioxid-kibocsátásuk, rugalmatlan 
működésük miatt rendszerirányítási költségeik nagy terheket rónak a fogyasztók számára.  

A Paksi Atomerőmű mellett jelentős a szén-, lignit tüzelésű erőművek aránya, a 
rendszerszabályozást pedig az import orosz gáztól függő gázturbinás erőművek biztosítják. 
A Paksi Atomerőművet és az utóbbi időben üzembe helyezett gázturbinás blokkokat kivéve 
az erőművek változó és állandó költségei nagyobbak a mértékadó iparági értékeknél, ezáltal 
nemzetközi összehasonlításban versenyképtelenek. Az energiaigényünk 40%-át atom-
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erőművünk szolgáltatja, melynek jövőbeli bővítése, üzemidejének meghosszabbítása 
elkerülhetetlen. 

A vízierőmű-készlet kihasználása alacsony, nagy erőműi beruházások az utóbbi 
évtizedekben nem történtek, vagy amibe belekezdtünk, nem fejeztük be, pl. Bős–
Nagymaros.  

A további 60%-ot elavult széntüzelésű erőműveink, valamint a nagyrészt orosz gáztól 
függő gázturbinás erőműveink biztosítják. 

A megújuló energiák közül a nap- és a szélenergia, a biomassza, geotermikus energia és 
a vízi energia kerülhet számításba.1 

Számunkra a cél a bezárás előtt álló elöregedett, rossz hatásfokú erőművek kiváltása, az 
energiafüggőség mérséklése, a takarékosság, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a 
rendszerszabályozási problémák megoldása.2 

A villamos energia előállítására hazánkban leginkább a szélenergia tűnik a 
legalkalmasabbnak, hiszen tiszta energia, a természetben szinte korlátlan mennyiségben áll 
rendelkezésre. Európában és a világ számos országában számos szélerőműpark üzemel.  

A szélerőművek üzemelésének legnagyobb hátránya az időjárás, a szél sebessége, 
ezáltal a termelt energiamennyiség váltakozása.  

A szélenergia használata dinamikus fejlődésének gátat szab a földrajzi helyzetünkön 
kívül még a villamosenergia-rendszerünk rugalmatlansága is, hiszen a nehezen 
szabályozható erőművek miatt a szélenergia nehezen illeszthető az energiarendszerbe. 
Ennek a megoldása egy flexibilisen működő, gyors reagálású energiatározós erőmű, amely 
a rendszerirányítási problémákat is orvosolná.3  

 
1. A villamosenergia-termelésre legalkalmasabb megújuló energia 
 
A szél a levegő földfelszínhez viszonyított mozgása (légáramlás), ami a légkörben 
kialakuló nyomáskülönbség hatására jön létre. A talajjal párhuzamosan a felszín felett 
áramló levegőtömeg. 

A légkör alsó rétegeiben végbemenő légmozgás során a felmelegedett levegő ritkább, 
ezáltal felfelé emelkedik és helyébe hidegebb levegő áramlik. A trópusi területeken a 
légtömegek erősebben felmelegszenek, ezért a levegő felemelkedik és a sarkok felé kezd 
áramlani, az ilyen irányú szél lesz az antipasszát szél.  

A pólusok felé haladva lehűl a nyomása megnövekszik, süllyedni kezd, végül a föld 
felszínén visszaáramlik az egyenlítő irányába. Ez pedig a passzát szél. 

Azon a helyen, ahol a meleg levegő ismét a talaj felé süllyed, magasnyomású terület 
alakul ki. 

A szél egy olyan szabad és megújuló energia, amit a történelem során többek között 
magok őrlésére, hajók meghajtására és a kutakból való víznyerésre használták. 

A megújuló energiaforrások használata a XXI. században új fejezetet nyitott az 
energiafelhasználás és -termelés történetében. Felismerték, hogy a hagyományos fosszilis 

                                                           
1 SZILÁGYI  János Ede: Bevezetés az energiajogba, in: SZILÁGYI  János Ede (szerk.): Környezetjog: 
Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből, Miskolc, Novotni Alapítvány, 2010, 143–152. 
 2 A megújuló energiák bevezetésének egy alternatív megoldásáról, a német gyakorlatról lásd: FODOR 
László: Egy sikertörténet – a megújuló energiák terjedésének ösztönzése Németországban, in: Közjogi 
Szemle 2013/2, 68–76. 
3 HARRIAGE, Uwe: A szélenergia hasznosítása, Cser Kiadó, Budapest, 2009, 23–54. 



A szélenergia és hasznosításának jogi kérdései 503 

energiahordozók felhasználásával járó légszennyező anyagok (CO2, SO2, korom, pernye) 
kibocsátásának növekedése, illetve azok jelenlegi mértéke éghajlatváltozáshoz vezethet. 

Ezért előtérbe kerültek a megújuló energiaforrások, így a víz, a nap, a szél, a 
geotermikus és a bioenergia felhasználása. 

A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése – a hagyományos energia-
hordozókkal való takarékoskodás mellett – a környezet állapotának a javítását is szolgálja. 

Tehát a szélenergia fogalma nem más, mint a levegő földfelszínhez viszonyított 
mozgása (légáramlás) által létrejövő energia, amely megfelelő feltételek esetén energia-
termelésre is hasznosítható.4 

 
2. A szélerőművek kialakulásának története 
 
Az emberiség évszázadok óta használja a szélenergiát, amelyet a napjainkig fennmaradt 
szélmalmok, illetve vízátemelő szerkezetek (például: Hollandia) tanúsítanak. 

Tévesen azt állítják, hogy Magyarország nem alkalmas szélenergia hasznosítására. 80 
évvel ezelőtt még 800 körüli szélmalom üzemelt hazánk minden részén, ez is azt bizonyítja, 
hogy a szélenergiát hazánk is képes hasznosítani. 

Mivel a szélmalom és szélgenerátor akkor is működött, így kijelenthetjük, hogy a 
szélerőművek is működnének. 

Ezek a szél által hajtott berendezések a mai értelemben véve nem erőművek voltak, 
hanem a korábbi emberi, állati erőt helyettesítő, közvetlen munkát (gabonaőrlést, öntözést) 
végző gépek. 

A szelet hasznosító eszközök teljesítményük növekedése szerinti sorrendben a 
következők lehetnek: 

– szélmotorok – 300 kW teljesítményt is elérheti 
– szélerőgépek – 600 kW, ilyen például a Kulcson felállított szélerőgép 
– szélturbinák – 2–3 MW 
– szélgenerátorok – 3000–5000 W 
– több létesítmény együttese a szélerőmű, szélpark. 
Még napjainkban is számtalan olyan hely van, melyet a villamos áram-hálózat nem ér 

el, így áramellátás hiányában sokan nélkülözik a mások által megszokott komfortérzetet. 
Ilyen tájakon néha egyetlen megoldás az, hogy helyben állítsuk elő az energiát, a 

költségesebb hálózat kiépítése helyett az autonóm energiaellátást oldhatjuk meg a 
szélenergiával. 

Más, egyébként elektromos hálózattal rendelkező területeken is jó hasznát vehetjük a 
szélmotoroknak. Kiegészítő áramforrásként, áramkimaradás esetén vagy egyes 
berendezések önálló ellátására kiválóan alkalmazhatjuk. 

A szélenergia egy teljesen tiszta energiatermelést kínál. Hulladékot nem termel, és tiszta 
forrásból származó energia, a levegőmozgás, amit a napsugárzás hozott létre, örökkévaló.  

Az úgynevezett alternatív vagy megújuló energiaforrásokhoz hasonlóan a szélenergia 
hasznosítás a világon ma reneszánszát éli, mert: Versenyképes a fosszilis energiával 
szemben; A szélenergiára alapozott villamosenergia-termelés környezetbarát technológia, 
nincs üvegházhatású gáz kibocsátás. Ezzel a technikával előállított energiának köszön-
hetően elkerülhető a villamos energiaárak a fosszilis energiaárakat követő ingadozása, a 
szélerőművek gyorsan kivitelezhetőek; a szélerőművek működésen nem akadályozza, hogy 

                                                           
4 FERENCZI Ödön: Áramtermelés nap és szélenergiából, Cser Kiadó, Budapest, 2010, 35–45. 
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a felállítás helyén továbbra is mezőgazdasági tevékenységet folytassunk. A legújabb 
kutatási eredmények szerint a szélerőműveknek nincs a környezetre káros hatása.5 

A szélerőműveket, szélgenerátorokat általában két módon üzemeltetik: 
1. Szigetüzemben, azaz a termelt villamos energiát saját célra, a közcélú elosztó-

hálózattól függetlenül hasznosítják. 
2. A villamos áram-hálózatra kapcsolva, azaz a villamos áramot közcélú elosztó-

hálózatra táplálva. 
A rákapcsolást úgy is lehet alakítani, hogy a szélgenerátorral mindkét üzemmódot meg 

lehessen oldani.6 
 

3. Szélgenerátorok felépítése 
 
Az ipari szélerőműveket napjainkban hatalmas csőállványokra telepítik. Ez lehetővé teszi 
az akár 100 méter magasságú elhelyezést is. 

Korábban használtak rácsos állványokat, betonoszlopokat is hasonló állványként. 
A különböző célra kifejlesztett szélerőgépek felhasználási területüknek megfelelően 

kerülnek kialakításra.  
A legegyszerűbb mechanikus szerkezettel vízszivattyúzás valósítható meg. Ebben az 

esetben a soklapátos nagy felületű kialakítás használatos.  
A szélkereket a mezőgazdaságban, például vízszivattyúzásra és a gépek meghajtására is 

alkalmazzák, a gazdaságosabb termelés érdekében. 
Kis szélsebesség esetén is működő, nagy nyomatékigényű szerkezetek működtetésre 

alkalmas berendezés. A nagyobb szélsebesség itt kártékony lehet, ezért az ilyen típusok 
önműködően „állnak ki” a szélből. 

Az áramtermelésben alkalmazott motorok általában 1-2-3 lapátos, nagyobb sebességű, 
gyors járási tényezőjű megoldások. A lapátok tervezésénél a szárnyprofilra jellemző 
aerodinamikai jellemzőket veszik alapul.  

 
1. ábra. Szélerőművek üzemelésének folyamatábrája 

 

                                                           
5 Az energiafelhasználás jogi elemzéséről lásd: SZILÁGYI  János Ede: Bevezetés az energiajogba, in: 
Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog: Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből, Mis-
kolc, Novotni Alapítvány, 2010, 143–152. 
6 Energianova: A megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségei, szakmai tanulmány, in: 
http://www.energianova.hu/doksik/Megujulo_energiaforrasok_felhasznalasi_lehetosegei.pdf (letöltés 
ideje: 2012. szeptember 10.) 
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Alkalmazkodni kell a generátor optimális üzemelési paramétereihez is.  
A háromszárnyú lapátkerekek 40–100 méter átmérőjűek. Ez közvetlen kapcsolatban van 

a gépházban, a gondolában található generátorral, amely váltakozó áramot állít elő. 
Generátorként leginkább speciálisan ilyen alkalmazási célra fejlesztett állandó mágneses 
sokpólusú generátorokat alkalmaznak. 

A lapátkerekek a mai modern gépeken már 3 m/s szélsebességnél is elindulnak, 
viharban, 25 m/s szélsebességnél azonban biztonsági okokból le kell állítani a kereket. 

Az alkalmazott fékező megoldások között szerepel a generátor rövidzár, az érzékelő és 
a vezető automatika, a mechanikus fék, valamint egyéb technikai variációk is. Többféle 
oszlop, torony kialakítás létezik, ezek részben országfüggőek is.  

Az energiatermelés egész folyamatát számítógép vezérli, az aktuális szélsebesség és 
szélirány alapján.  

 
4. A szélgenerátorok telepítése  
  
A generátor telepítése alapvetően a természeti adottságoktól függ. E tekintetben két 
tényezőt kell figyelembe venni, a szél intenzitását és megbízhatóságát. A szélsebességet 
illetően sokáig az 5 m/s-os tartomány körül húzódott a gazdaságossági határ, míg a szél 
megbízhatósága 70–80% körül kell, hogy legyen. 

Ezen okok miatt a szélenergia-felhasználás hagyományosan Nyugat-Európa tengerparti 
sávjában koncentrálódik. 

Napjainkban a berendezések egyre nagyobb mértékben képesek ellenállni az időjárás 
viszontagságainak, a gépek hatékonysága javul ezért lehetővé vált az áramtermelők 
telepítése olyan földrajzi helyeken is, amelyek a korábbi évtizedekben kiestek a látókörből. 
Ilyenek a selfek, illetve a szárazföldek belseje. 

A technológiai fejlődés gyorsaságát mutatja, hogy a kilencvenes évek elején a 
legnagyobb teljesítményű szélgenerátor 0,5 MW, az évtized közepén 1,5 MW teljesítményű 
volt. 

2000-ben pedig már munkába állt az első 3 MW-os gép, létezik már 5 MW-os változat 
is, sőt már 7,5 MW-os turbina is van beépítve. 

A világ legnagyobb teljesítményű szélerőművei Németországban, Spanyolországban, 
Dániában, Hollandiában, Svédországban üzemelnek. 

Ezekben az országokban működnek Európa legnagyobb kapacitású szélfarmjai, 
amelyeknek teljesítménye elérhetik a 65–70 MW-ot is. 

2001 tavaszán felépült Magyarország első áramszolgáltató hálózatba integrált 
szélerőműve Budapesttől 59 km-re, a Duna partján fekvő Kulcs községben. 

A Kulcson felépült 600 KW végleges elektromos teljesítményű szélerőművet Stelczer 
Balázs vezetésével az EMSZET (Első Magyar Szélerőmű Kft.) valósította meg. A 
megtermelt energiát a DÉDÁSZ középfeszültségű, 20 KV-os hálózata veszi át. 

Az előkészítő tudományos munkát a – helyszínanalízist – és a szélből kinyerhető 
energiaszámítást a Szent István Egyetemen működő Magyar Szélenergia Tudományos 
Egyesület végezte. 

A kulcsi erőmű az első évben annyi energiát termelt, amennyit hatszáz család fogyaszt 
el. A 2001 óta eltelt időszakban, Magyarországon is számtalan erőműpark épült. Elsősorban 
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az ország észak-nyugati részén, Mosonmagyaróváron, Mosonszolnokon, Várpalotán, de az 
ország más-más részein is találkozhatunk ilyen erőművekkel.7 

Nyíregyházán 2003 májusától működik az első „szélerőmű park” három szélmotorral. 
(kb. 10 KW-osok), de az erőműparkra vonatkozóan sem méretre, sem felhasználási módja 
alapján nem tekinthető referenciaértékűnek. 

 
5. Szélerőmű létesítésének jogi kérdései napjainkban Magyarországon 
 
Az erőművek létesítésének jogszabályi alapjait – egyebek mellett – a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) és annak végrehajtási rendelete, a 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) fekteti le. A Vet. egyik 
legfontosabb fejezete a villamosenergia-termelés szabályozásával foglalkozik, melynek 
értelmében a 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy saját üzleti kockázatára bárki létesíthet, új 
termelőkapacitást a Vet.-ben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint.8 

Azonban a helyzet nem ennyire egyszerű, hiszen a jogalkotó bizonyos megkötéseket is 
tett a termelőkapacitások létesítésével kapcsolatban, mégpedig a következőket. A Vet. 
alapján a 0,5 MW vagy annál kisebb teljesítőképességű kiserőművek létesítéséhez, illetve 
üzemeltetéséhez a törvény szerint nem kell engedélyt kérni a Magyar Energia Hivataltól (a 
továbbiakban: Hivatal), azonban a szélerőművek mint megújuló energiaforrások vonat-
kozásában a törvény további specifikus szabályokat fektet le.  

,,A Vet. 7. § (2) bekezdése deklarálja, hogy „a villamosenergia-rendszer szabályoz-
hatósága és biztonságos működése érdekében, valamint a műszakilag korlátozott 
lehetőségekre való tekintettel – a háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz nem 
csatlakozó kiserőművek kivételével – szélerőművek, illetve szélerőműparkok létesítése a 
Hivatal által külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint meghirdetett pályázat 
alapján lehetséges.”9 

A háztartási méretű kiserőműveken és a villamosműhöz nem csatlakozó kiserőműveken 
túlmenően a létesítési engedély kiadására csakis a Hivatal által lefolytatott pályázati eljárást 
követően kerülhet sor. A pályázati eljárás részletes feltételeit a szélerőmű-kapacitás 
létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi 
követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM 
rendelet határozza meg.10 

A rendelet lefekteti, hogy a pályázati eljárás célja a felhasználói igények kielégítése 
érdekében új, korszerű szélerőmű-kapacitások létesítésének elősegítése, a fenntartható 
fejlődés érdekében az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek érvényesítése, 
valamint a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia részarányának növelése a 
villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának és biztonságos működésének fenntartása 
mellett. 

A Hivatal minden év szeptember 15-éig elemzést végez a villamosenergia-rendszer 
középtávon várható teljesítményének egyensúlyáról, szabályozhatóságáról és biztonságos 

                                                           
7 Szélenergia – Szélerőmű épült Kulcson, in: http://www.winfo.hu/ (letöltés ideje: 2012. szeptember 
10.) 
8 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, a továbbiakban Vet. 7. § (1) bek. 
9 Lásd: Vet. 7. § (2) bek.  
10 SZILÁGYI  Szabolcs: The legal problems of a biomass energetic system, in: CONSTANT 2013: Con-
ferinţa Studenţească Anuală ,,Nicolae Titulescu“. Konferencia helye, ideje: Bukarest, Románia, 
2013.04.19-2013.04.20. Bukarest, 807–811. 
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működéséről. Az elemzésben a Hivatal megállapítja, hogy van-e lehetőség újabb 
szélerőművi kapacitás létesítésére, valamint, hogy a Vet. 7. § (2) bekezdésében meg-
határozottak szerint mekkora szélerőmű-kapacitás építhető be az ország különböző 
területein, és az egyes elosztó hálózati engedélyesek működési területein, illetve milyen 
rendszerszabályozási feltételek teljesülése szükséges az új szélerőműi termelőkapacitás 
elosztó vagy átviteli hálózatra csatlakozásához. 

Amennyiben van lehetőség az elosztó vagy átviteli hálózathoz csatlakozó új szélerőműi 
termelőkapacitás létesítésére, a Hivatal elkészíti a kiírási dokumentációt, valamint – az 
elemzés közzétételét követő 30 napon belül – hirdetményt tesz közzé saját honlapján, az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint legalább két országos napilapban.  

A hirdetmény közzétételén az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel 
napját kell érteni. 

 
A pályázat kötelező tartalmi elemei: 

• a pályázó neve, a cégjegyzék vagy nyilvántartási száma, a székhelye, az 
elérhetősége; 

• a tervezett szélerőmű telephelyének adatai, különösen a helyrajzi száma, a címe, 
valamint a tervezett szélerőműnek – szélerőműpark esetén az annak részét képező 
valamennyi szélerőműnek – a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
jogszabály szerinti egységes országos vetületi koordinátái (EOV-koordináta); 

• a szélgenerátor tervezett beszerzésének bemutatása; 
• a megvalósítani tervezett szélerőmű műszaki adatai. 

 
A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

• a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a hálózati üzemirányítás keretében,  
• illetve a rendszerirányítás szempontjából szükséges esetekben hozzájárul 

termelésének az elosztó hálózati engedélyes vagy az átviteli rendszerirányító általi 
korlátozásához;  

• a Vhr. 4. számú mellékletében11 meghatározott, a kiserőművi összevont engedély 
iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumok közül valamennyinek (kivéve a 
hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződést); 

•  a hálózati csatlakozásra vonatkozó, a hálózati engedélyes által jóváhagyott 
csatlakozási tervnek, az auditált szélhozam mérések adatait; 

•  továbbá a beépítésre tervezett szélerőmű létesítéséhez más jogszabályok alapján 
szükséges, a pályázó nevére szóló környezetvédelmi engedély és villamosenergia-
ipari építési engedély másolatát.12 

A Hivatal a kiírási dokumentáció elkészítésénél, a pályáztatásnál és az elbírálásnál 
külön szélerőmű kategóriákat állapíthat meg. 

A pályázati eljárás nyertese a csatlakozási szerződés megkötésétől számított 8 
munkanapon belül köteles benyújtani a Vet. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély, 
illetve engedélymódosítás iránti kérelmet, amennyiben pedig a pályázó ún. nem 
engedélyköteles kategóriában pályázott, úgy megkezdődhet a szélerőmű létesítése. 13 
                                                           
11 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról a továbbiakban Vhr. 4. számú melléklet. 
12 KOVÁCS Norbert: Szélerőmű létesítésének jogi kérdései, in: http://www.e-met.hu/nyomtat.php?id= 
1111 (letöltése ideje: 2012. szeptember 12.) 
13 Lásd: Vet. 7. § (2) bek.  
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A nyertes pályázó köteles olyan adattovábbító rendszert kiépíteni és üzemeltetni, amely 
az üzemi szabályzatban meghatározott adatkörök szerinti adatokat, különösen a kiadott 
villamosenergia-teljesítmény és mért szélsebesség üzemi szabályzatban előírt tartalmú és 
formátumú adatait – a széltermelés-becslési eredmények fejlesztése és a villamosenergia-
rendszer szabályozhatóságának fenntartása érdekében – a rendszerirányító felé továbbítja.14 

Azokban az esetekben, amelyeknél a pályázati eljárás lefolytatása kötelező, már a 
pályázati dokumentáció részét kell, hogy képezze a pályázó nevére szóló környezetvédelmi 
engedély és villamosenergia-ipari építési engedély másolata, ezt a Vet. 115. §-a fekteti le.  

Szélerőművek létesítése esetén az építésügyi hatósági jogkör15 gyakorlója a 
villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 
23.) Korm. rendelet értelmében első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai, másodfokon pedig a 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve.16 

A környezetvédelmi engedély kérdéskörét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
rendezi, amely a szélerőmű létesítését környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek 
minősíti. Ezek szerint környezeti hatásvizsgálat lefolytatása kötelező 10 MW 
összteljesítménytől szélerőműpark esetében, ha az országos jelentőségű védett természeti 
területen található.17 

A környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles 
tevékenység a szélerőmű és szélerőműpark létesítése 600 kW villamos teljesítménytől; 
illetve ha az védett természeti területen található, akkor 200 kW teljesítménytől – nyilván 
abban az esetben, ha az nem tartozik a kötelező hatásvizsgálat kategóriájába. 

Összességében kijelenthető, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a beruházók részéről 
újabb szélerőmű-kapacitások létesítésére. Az ország egyes területein nagy kiterjedésű, sok 
erőműből álló szélerőmű-parkok telepítését tervezik a jövőben.  

A gazdaságos telepítés lehetőségeit tekintve Magyarország természeti adottságai sok 
tekintetben eltérnek azon országokétól, amelyekben jelentős számban működnek 
szélerőművek. 

 
Ezek az adottságok a következők szerint foglalhatóak össze: 

• Energetikai szempontból hazánkban kedvezőtlenek a szélviszonyok, és 
hasznosításuk is kevésbé ismert, mint a hosszú tengerparti szakaszokkal rendelkező 
európai országoknak; 

• Az Alföldön 30–50 méter közötti magasságban történt eddigi mérések szerint 70 
W/m2, míg ez az érték a nagy szélenergia hasznosító országokban 600–800 W/m2; 

• Sűrű a településhálózat, ezért kevés az olyan terület ahová erőművek telepíthetőek; 
 

                                                           
14 A támogatás uniós előkérdéseiről lásd: BÁNYAI  Orsolya: A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv, Európai Jog 2013/6, 23–32. 
15 Az egyéb kapcsolódó építési energiahatékonysági kérdésekről lásd: BÁNYAI  Orsolya: The European 
Union regulation concerning the energy consumption of buildings – an ecological point of view, 
International Review of Applied Sciences and Engineering 2013/2, 111–116. 
16 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljá-
rásokról 3. §. 
17 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról 5–8. §§. 
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• A jogszabályi környezet eltér az Európai országokétól; 
• Ezen erőműveknek nincsen hagyománya hazánkban.18 
 

6. A szélenergia jövője 
 
2010 végén az európai szélerőművek együttes teljesítménye meghaladta a 84 ezer MW-ot. 
Átlagos szélviszonyok között ez 181 TWh villamosenergia-termelésnek felel meg. A 
szélerőművek Európa villamosenergia-igényének már 5,3 százalékát képesek fedezni. 

Hazánkban a nagy szélerőművekre vonatkozó jelenlegi kapacitáskorlát és az egyre 
emelkedő energiaárak miatt egyre nagyobb az érdeklődés a háztartásokban alkalmazható 
kis teljesítményű szélgenerátorok iránt.19 Magyarország 2010-es szélenergia beépített 
termelői kapacitása 330 MW volt. Egy 2011. áprilisi adat pedig a következőt mutatja: 
329,325 MW.  

A megújuló energiák fejlesztési terve 2020-ig további 410 MW kapacitást irányoz elő. 
Hazánkban a szélenergia valamely okok miatt kikerült a villamosenergia-termelés 
fókuszából, annak ellenére, hogy hosszú távon az egyik legolcsóbb energiaforrás, mivel a 
beruházási költségek megtérülését követően jelentkező költségek gyakorlatilag 
jelentéktelenek. A szélenergia hosszú távon jelentősen hozzájárulhat a növekvő energiaárak 
tompításához.20 

 
 

                                                           
18 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – Természetvédelmi Hivatal tájékoztatója, in: 
http://www.kvvm.hu/cimg/documents/18__szeleromu_tajekoztato_2005.pdf (letöltés ideje: 2012. 
szeptember 10.) 
19 BÁNYAI  Orsolya: A megújuló energiaforrások Uniós szabályozásának aktuális kérdései, in: OROSZ 
Zoltán–SZABÓ Valéria–MOLNÁR Géza–FAZEKAS István (szerk.): IV. Kárpát-medencei Környezettu-
dományi Konferencia I. kötet. 385 p. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2008.03.28-
2008.03.29. Debrecen: Meridián Alapítvány, 2008, 27–33., valamint SZILÁGYI  Szabolcs: A megújuló 
energiaforrások magyarországi jogi szabályozása, különös tekintettel a megújuló energiaforrások 
alkotmányjogi vonatkozásaira, in: Magyar Jog 2013/7, 416–425. 
20 Megújuló energiaforrások – A szél megoldhatja az energiagondokat, in: http://www. 
tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/2012/09/14/a-szel-megoldhatja-az-energiagondokat (letöltés 
ideje: 2012. szeptember 20.) 
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