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Bevezetés, célkitűzés 

Alapprobléma 

  

 Energia iránti növekvő kereslet  Természeti erőforrások kimerítése  
Környezetszennyező energiakinyerés  

 

 Antropogén szennyezés – ipar, mezőgazdaság, közlekedés 

 

 

 Globális éghajlatváltozás egyik faktora 

 

Probléma egy részének orvoslása 

 Megújuló energiaforrásokra való átállás 

 

Dolgozat célja 

 

 Szélenergia mint megújuló energiaforrás bemutatása 

 Előnyei, hátrányai, erőművek felépítése, elterjedtsége, hazai és európai létjogosultsága 



Szél mint energiaforrás 

 Szélből kinyert kinetikus energia  

 Szélteljesítmény  elméletileg és ténylegesen kinyerhető 
teljesítmény megkülönböztetése 

  Teljesítménytényező (cp): cp=Pextr/P    

 cpmax=0,5926  ≈60% 

 

 Teljesítménygörbe: 

 

 

 

 Ezek alapján kiszámítható a szélerőmű által termelt energia 

 

 



Szélenergia Magyarországon 

Közepesen szeles térség  
• Gyenge (1–3 m/s) szelek a leggyakoribbak 

• Szélirányok relatív gyakorisága kicsi 

• Szélcsendes időszak száma viszonylag magas 

• Legnagyobb energiatartalmú szelek északnyugatiak 

A kutatások és mérések eredménye 

összességében mégis pozitív 



Szélenergia potenciálok 

 Összetett kérdéskör: szélsebességből kinyerhető energia potenciálja + 

hálózat befogadóképessége + jogszabályok + társadalmi, politikai kérdések 

 

 Technikai potenciál: A jogszabályok által megszabott keretek között a 

technológiai lehetőségek felmérése. Eredmény: telepítésre alkalmas 

területek : 6354 km2 63540 MW teljesítmény (jelenleg 330 MW) 

 

 Társadalmi-gazdasági potenciál: Összehasonlítás Németország keleti 

részével. Számítások utáni eredmény: 7100 ± 1300 MW 

 

 Program potenciál: politikai, hivatali szféra 2004-es nyilatkozata alapján a 

maximálisan kinyerhető kapacitás 34 MW2005-ben 330 MW-ra emelték  

• Hosszú távú tervek: 2030-ra 900 MW kapacitás szélerőműből (2011 

óta nincs új telepítés) 



Kizáró területek és egyéb problémák 

 Átlagos szélsebesség, technikai potenciál, környezeti, jogi, gazdasági érdekek 

 

Szélerőmű telepítését kizáró területek:  

 

 

 

 

 

 

 

 Tájkép rombolása, madárpusztulások, vándorlási útvonal zavarása, zajszennyezés 

 A problémák szubjektívek és relatívak, össze kell vetni más energiatermelőkkel 



Kitekintés Európára 

 Európa fejlett országai nyitottak a szélenergia alkalmazására 

 Folyamatos kapacitás-növelés az elmúlt években:  

• 2009: + 10,16 GW 

• 2010: + 9,30 GW 

 Uniós előírások a jövőbeni kötelezettségekre:  

 2020-as forgatókönyv 3 lépcsője, a legoptimistább:  

• 217 GW teljesítmény 2020-ra prognosztizált 

energiafogyasztás 17%-át tudná fedezni 

 Elektromos hálózatok fejlesztése, rugalmas 

befogadóképesség  



Összegzés 

 Megújuló energiaforrások: Számos előny, kevés hátrány 

 

 Lényegi különbség: nem magát a forrást merítjük, csak az áramokat 
használjuk 

 

 Átformálandó energiastratégia  Három kulcsszó: 

• Termelés hatékonyságának növelése 

• Energiatakarékosság 

• Megújuló energiaforrások 

 

 Tudományterületek összefogása: természet-és társadalomtudományi 
szakértelem, mérnöki fejlesztések, gazdasági szempontok 

 

 Élhető, valóban fenntartható bolygó 



 

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


