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2. Miért szél? 

Növekvő energiaigény az egész világon 

Szén-dioxid-mentes energiatermelési mód – Klímaváltozás elleni küzdelem része! 

Leggyorsabban és relatívan legkisebb befektetéssel megvalósítható erőművek sorába tartoznak a 

szélerőművek  

Hozzájárul az energiatermelés diverzifikálásához, az energiabiztonság növeléséhez  

Szélenergia – ipar kedvező társadalmi-gazdasági hatásai: 2008-ban 400000 embert foglalkoztatott 

direkt, vagy indirekt módon  

(EWEA, 2009 január – Wind at Work) 

 

Prečo vietor? 

Zvýšené nároky na energiu na celom svete 

Bezuhlíkový spôsob výroby energie – Súčasť boja proti klimatickým zmenám! 

Veterné elektrárne patria medzi elektrárne realizovateľné  za najkratšiu dobu a za relatívne 

najnižšie náklady 

Prispieva k diverzifikácii výroby energie , ku zvýšeniu energetickej bezpečnosti 

Priaznivé sociálno-ekonomické dopady  veternej energetiky – počet priamo alebo 

nepriamo zamestnaných v tejto sfére bolo 400000 v roku 2008 (EWEA, január 2009 – Wind 

at Work) 

 

3. Szükséges tennünk a éghajlatváltozás ellen! 

 Az energiaszektor nagy részben felelős az üvegházhatású gáz kibocsátás növekedéséért 

 2010-ben a CO2 légköri koncentrációja elérte a 390ppm-et.  

 IPCC  AR4 várható  

   ∆T: 1.1 -6 
o
C 2071-2100-ra 

 EU célkitűzése:  

ne haladjuk meg 2 
o
C-ot! 

 

Je treba podniknúť kroky proti klimatickým zmenám! 

Energetický sektor je vo veľkej miere zodpovedný za zvyšovanie emisií skleníkových plynov 

Koncentrácia CO2 vo vzduchu dosiahla v roku 2010 390 ppm. 

IPCC AR4  očakávané     ∆T: 1.1 -6 oC do roku 2071-2100 

Cieľom EÚ: neprekročiť 2 oC! 

4. Szélenergia potenciál a világban 

2008 év 80m magasságban 15km felbontás 

 

Potenciál veternej energie vo svete 

Rok 2008 vo výške 80 m rozlíšenie 15 km 



 

5. Éves átlagos szélsebesség  

80m magasságban a Földön 5x5km 

 

Priemerná ročná rýchlosť vetra 

Vo výške 80 m na Zemi 5x5 km 

6. CO2 kibocsátás a teljes életciklusra 

Grafikon: Üvegházgáz-kibocsátás gCO2 egyenérték/kWh a teljes életciklusra 

 

Emisie CO2  na celý životný cyklus 

Graf: Emisie skleníkových plynov ekvivalent gCO2/kWh za celý životný cyklus 

7. Szélenergia a világban 

A világban 41,2GW új szélerőmű kapacitás épült 2011-ben, az új kapacitások több mint fele Ázsiában 

épül.  

75 országban vannak ipari méretű szélerőművek, 22országban 1GW feletti az installált szélerőművi 

kapacitás. 

Az installált kapacitás 21%-kal nőtt, a piac növekedése 6%  az előző évhez képest. GWEC szerint közel 

félmillió embert foglalkoztat világszerte ez az iparág. 

A szélenergia megkerülhetetlen és vitathatatlanul fontos szereplőjévé vált a világ energiapiacának.  

Európában a 93,957 MW szélerőmű kapacitás az európai villamos energiafogyasztás 6.3% biztosítja. 

 

Veterná energia vo svete 

Prírastok inštalovanej kapacity veterných elektrárni v roku 2011 činil 41,2 GW, Ázia sa 

podieľala na polovici z nových inštalácií. 

V 75 krajinách sú veľké priemyselné veterné elektrárne, v 22 krajinách je inštalovaná 

kapacita veterných elektrární nad 1 GW. 

Inštalovaná kapacita sa zvýšila o 21 %, trhový rast bol 6% oproti predošlému roku. Tento 

energetický sektor podľa GWEC zamestnáva cca pol milióna ľudí vo svete. 

Veterná energia sa stala neoddeliteľnou a bez pochýb veľmi dôležitou súčasťou svetového 

trhu s energiou.  

Európska veterná kapacita 93,957 MW sa podieľa na spotrebe elektrickej energie v Európe 

6,3%. 

8.  Összesített szélerőmű-kapacitás a világon 1996-2011 között 

 

Celková inštalovaná kapacita veterných elektrární vo svete v rokoch 1996 – 2011 

9. Évente épült szélerőmű-kapacitás a világban 1996-2011 

 

Ročné prírastky inštalovanej kapacity veterných elektrární vo svete v rokoch 1996 – 2011 

10. Évente épült szélerőmű-kapacitás régiónként 2003-2011 

 

Ročné prírastky inštalovanej veternej kapacity podľa regiónov v rokoch 2003 – 2011 

11. Első 10 a 2011-ben telepített szélerőmű-kapacitások alapján 

 

Top 10 podľa inštalovaných veterných kapacít v roku 2011 

12. Szélenergia a világban 



2011-ben a szélerőmű fejlesztésekben Kína volt a világon az első, bár nehéz év volt a szélenergia ipar 

számára. 2011 folyamán becslések alapján  18GW épült, 2011 decemberére 62GW az összes 

szélerőmű kapacitása.   

2020-ra Kína 200GW kapacitás szeretne elérni. 

Kínán kívül Ázsiában 2011-ben főként Indiában épültek szélerőművek (3GW), ezzel India 

összkapacitása 16GW. További tervekben évi 5GW építése szerepel 2015-ig. 

USA-ban 2011-ben 6,8GW új szélerőmű kapacitás épült, második helyre szorult 46GW-tal a hálózatra 

csatlakoztatott szélerőművek összes kapacitásával a világranglistán. 

Kanada rekordévet zárt 2011-ben, mintegy 5GW szélerőmű épült, főként Ontarióban. 

 

Veterná energia vo svete 

V roku 2011 bola Čína na prvom mieste čo sa týka vývoja v oblasti veterných elektrární, 

tento rok bol ťažký pre veternú energetiku. Podľa odhadov bolo počas roka 2011 

inštalovaných 18GW, do decembra 2011 bola celková inštalovaná kapacita 62GW. 

Do roku 2020 chcú dosiahnuť v Číne 200GW kapacitu. 

Okrem Číny boli inštalované v Ázii veterné elektrárne v Indii (3GW), týmto dosiahla India 

celkovú kapacitu 16 GW. Ďalšie plány počítajú s ročným prírastkom 5 GW do roku 2015. 

V USA v roku 2011 bol prírastok inštalovanej veternej kapacity 6,8GW, týmto sa posunuli 

s 46GW celkovou kapacitou  veterných elektrární  napojených na sieť na druhé miesto 

svetového rebríčka. 

Kanada uzavrela v roku 2011 rekordný rok, inštalovali  5GW kapacitu, hlavne v Ontáriu. 

13. Első 10 az összesített telepített szélerőmű-kapacitások alapján 

 

Top 10 podľa celkovej inštalovanej veternej kapacity 

14. 

 



 

Ciele EÚ do roku 2020 

O 20 % znížiť emisie skleníkových plynov 

Na 20 % zvýšiť pomer obnoviteľných zdrojov energie 

O 20 % znížiť celkovú spotrebu primárnej energie – zlepší sa energetická účinnosť 

10 % biopalivá 

Podľa vyhlásení členov EU27: očakávaný pomer OZE 20,7 %, pomer výroby elektrickej energie 

z OZE 34%, z toho veterná energia 14 %. 

15.Szélenergia hasznosítás Európában 

Európa egyértelműen elveszítette vezető szerepét 

2010-2011-ben a pénzügyi válság miatt új szélerőmű telepítésekben visszaesés volt – közel azonos új 

szélerőmű kapacitás épült. 

 

 Zužitkovanie veternej energie v Európe 

Európa jednoznačne stratila svoju vedúcu úlohu 

Kvôli finančnej kríze sa vývoj nových veterných inštalácií rokoch v 2010-2011 zastavil – 

približne rovnaká kapacita bola inštalovaná. 

16. Szélenergia hasznosítás Európában 

 European Union – EU27: 93957 MW 



                    Ebből offshore: 3810MW 

 European Union – EU15: 89670MW 

 European Union – EU12: 4287MW 

  Candidate Countries (TR, HR): 1930 MW 

              EFTA (Norvégia, Svájc): 565 MW 

  Más (Ukrajna, Faroe szigetek): 164MW 

Zužitkovanie veternej energie v Európe 

 European Union – EU27: 93957 MW  Z toho offshore: 3810MW 

 European Union – EU15: 89670MW 

 European Union – EU12: 4287MW 

  Candidate Countries (TR, HR): 1930 MW 

              EFTA (Nórsko, Švajčiarsko): 565 MW 

  Iné (Ukrajina, Ostrovy Faroe): 164MW 

Total Europe: 96607 MW 

17. Szélenergia hasznosítás Európában 

Zužitkovanie veternej energie v Európe 

18. Évente telepített szélerőmű kapacitások Európában 

2011-ben összesen Európában 9,616GW épült, ebből 866 MW offshore szélerőmű. 

 

Ročné prírastky inštalovaných kapacít v Európe 

V roku 2011  bolo inštalovaných v Európe 9,616GW, z toho 866 MW sú veterné elektrárne 

offshore. 

19.  Legnagyobb offshore szélfarm 

2012 február Walney wind farm 367MW 

2012-2013 London Array 1000MW 

 Területe 100km
2
  

 175db szélerőmű  

 2db offshore alállomás, 

 1db szárazföldi alállomás  

 450km tengeri vezeték  

 630MW villamosenergia termelés - 480,000 háztartás energiafogyasztása  

 925,000 t CO2 megtakarítás  

Najväčší veterný park typu offshore 

2012 február Walney wind farm 367MW 

2012-2013 London Array 1000MW 

Plocha: 100 km2 

175 ks veterných turbín 

2 ks veterných staníc  



1 ks pobrežná stanica 

450 km podmorských káblov 

630 MW výroba elektrickej energie – energetická spotreba  480.000 domácností 

Úspora 925.000 t CO2 

20. Offshore részarányának változása (MW) EU szélenergia piacán 2001-2011 

 

Zmena podielu offshore inštalácií (MW) na trhu s veternou energiou v EU r. 2001-2011 

21. 2010 és 2011-ben telepített szélerőmű kapacitások megoszlása EU27 

 

Rozptýlenie inštalovaných kapacít v rokoch 2010 a 2011 v EU27 

22. Szélenergia hasznosítás Európában 

EU27 összesített szélerőmű kapacitása 2011 végén 93 957MW. 2011 évi szárazföldi telepítésekben 

Németország és Svédország volt jelentős, offshore kapacitásokban UK. A növekedés megállt 

Franciaországban és Spanyolországban.  

2011-ben meglévő szélerőművek egy normál szeles évben 204TWh villamos energia termelésére 

képesek, mely EU bruttó végső energiafelhasználás 6,3%-át reprezentálja. 

 

Celková veterná kapacita EU27 bola na konci roka 2011 93 957 MW. Významné pobrežné 

inštalácie boli v Nemecku a Švédsku, offshore inštalácie v UK. Rast sa zastavil vo 

Francúzsku a Španielsku. 

Veterné elektrárne inštalované v roku 2011 dokážu vyprodukovať za priemerný veterný rok 

204TWh elektrickej energie, táto výroba pokryje 6,3% hrubej konečnej spotreby energie 

EU.  

23. Németország, Spanyolország, Dánia szerepe háttérbe szorul 

 

Pozícia Nemecka, Španielska a Dánska zoslabla 

24. Szélenergia hasznosítás Európában EU12 

EU12 tagállamok közül egyedül  Lengyelországnak van 1GW feletti szélerőmű kapacitása!  

 

Zužitkovanie veternej energie v Európe EU12 

Z členských štátov EU12 iba Poľsko disponuje veternou kapacitou nad 1GW. 

25. Szélenergia hasznosítás Európában EU12 

 

Zužitkovanie veternej energie v Európe EU12 

 

26. Számottevő fejlesztések voltak 2011-ben az alábbi országokban:  

1. Románia +520MW, 2. Lengyelország +436MW, 3.Bulgária +112MW 

  

Významné inštalácie boli v roku 2011 v nasledovných krajinách: 

1. Rumunsko +520MW, 2. Poľsko +436 MW, 3. Bulharsko +112MW 

27. Új és felszámolt erőmű kapacitások megoszlása 2011-ben Európában 

 

Nové a vyradené kapacity v Európe v roku 2011 

28. Évente épített erőművek megoszlása energiaforrásonként 

 

Ročné prírastky elektrární podľa zdrojov energie 



29. Új villamos-energiatermelő kapacitások EU-ban 2000-2011 

 

Nové inštalácie výroby elektrickej energie v EU 2000-2011 

30. Energiaszerkezet EU-ban 2000 és 2011-ben 

 

Energetický mix  EU v roku 2000 a 2011 

31. A szélenergiából termelt villamos energia részaránya 2011-ben az EU-ban 

 

Podiel elektrickej energie vyrobenej z veternej energie v EU v roku 2011  

32. A szélenergiából termelt villamos energia részarányának várható változása – EU 

 

Očakávané zmeny v podiele elektrickej energie vyrobenej z veternej energie  - EU 

33. Szélenergia hasznosítás rekordere 

2007 Enercon E-126 

első 7.5MW szélturbina 

 Rated power: 7,500 kW Rotor diameter: 127 m Hub height: 135 m 

 

Najväčšia veterná turbína 

2007 Enercon E-126 

Prvá 7,5MW veterná turbína  

Rated power:  7,500 kW Rotor diameter: 127 m Hub height: 135 m 

34. Beruházási költségek várható alakulása 2050-ig 

 

Vývoj investičných nákladov do roku 2050 

35. Álláshelyek megoszlása az EU szélenergia-iparában 

 

Rozloženie pracovných miest vo veternom priemysle v EU 

36. Magyarország szélenergia potenciálja 

 Elméleti potenciál:  532,8     PJ/év 

Forrás: MTA Energetikai Bizottság  

Megújuló Energia Albizottság, 2006. 

 Szélenergia potenciál H=75m, D=75m, E=56,85TWh (204,7PJ/év), Péves átl.=6489MW 

 

Veterný potenciál Maďarska 

Teoretický potenciál: 532,8 PJ/rok 

Zdroj: MTA Energetický výbor 

Sekcia OZE, 2006 

Potenciál veternej energie: H=75m, D=75m, E=56,85TWh (204,7PJ/rok), P ročný 

priemer=6489MW 

37. Fajlagos szélteljesítmény (W/m
2
) 75m magasságban Magyarországon 

 

Merný veterný výkon (W/m2) vo výške 75 m v Maďarsku 

38.  

39. Szélerőművek villamosenergia-termelése és beépített teljesítőképessége 

-----   villamosenergia-termelés (GWh)   ------  beépített villamos teljesítmény (MW) 

Magyar Energia Hivatal, 2011 december 



 

Vyrobená elektrická energia veternými elektrárňami a ich inštalovaný výkon 

----- výroba elektrickej energie (GWh)   ------  inštalovaný elektrický výkon (MW) 

Maďarský energetický úrad, december 2011 

40. Évente telepített szélerőmű kapacitás Magyarországon (MW) 

 

Ročná inštalovaná veterná  kapacita v Maďarsku (MW) 

41. Szélenergiából termelt villamos energia (GWh) 

 

Elektrická energia vyrobená pomocou veternej energie (GWh) 

42. Szélerőművek földrajzi helyzete 

172 db szélerőmű  

 

Zemepisná poloha veterných elektrární  

172 ks veterných elektrární 

43. Szélturbina-gyártók részvétele a magyar piacon 2011-ben 

 

Účast výrobcov veterných turbín na maďarskom trhu v roku 2011 

44. Jelenlegi és tervezett szélerőmű projekthelyszínek 

 

Miesta realizácie súčasných a plánovaných projektov veterných elektrární 

45. Megújuló energiahordozókkal termelt villamos energia „támogatása” a KÁT keretében* 

Magyar Energetikai Hivatal, 2011 december 

 

„Podpora” výroby elektrickej energie obnoviteľnými zdrojmi v rámci KÁT 

Maďarský energetický úrad, december 2011 

46. Kötelező villamosenergia-átvétel  

Előzetes, tájékoztató adatok 

 

Povinný odber elektrickej energie 

Predbežné, informatívne údaje 

47. Kötelező villanyátvétel 2011-ben  

Víz, szél, hulladék, biogáz, biomassza, kapcsolt 

 

Povinný odber elektrickej energie v roku 2011 

Voda, vietor, odpad, bioplyn, biomasa, kombinovaná výroba tepla a el.energie (KVET) 

48. Kötelezően átvett egyéb villany  

Biomassza, biogáz, hulladék, szél, víz 

 

Povinne odobratá iná elektrická energia 

Biomasa, bioplyn, odpad, vietor, voda 

49. Összes kiadott megújulós villany 

Részarány a bruttó fogyasztásból 

Részarány a hazai nettó villamosenergia-termelésből 

Biomassza, biogáz, hulladék, szél, víz 



 

Celková vyrobená obnoviteľná elektrická energia 

Podiel z hrubej spotreby 

Podiel z domácej výroby elektrickej energie 

Biomasa, bioplyn, odpad, vietor, voda 

Predbežné, informatívne údaje 

50. Szélerőművek villanytermelése 2011-ben  

Összesen: 598,3 + 16,8 = 615,1 GWh;        P = 326,025 + 3,25 = 329,275 MW 

Átlagos kihasználás:  1868 h/a = 21,3% 

Piaci 

Kötelező 

 

Výroba elektrickej energie veternými elektrárňami v roku 2011 

Celkom: 598,3 + 16,8 = 615,1 GWh; P=326,025 + 3,25 = 329,275 MW 

Priemerné využitie: 1868 h/a = 21,3 % 

Trh 

Povinný odber 

51. Szélerőművek termelési aránya 2011-ben 

------------ hazai termelésre  ----------- összes felhasználásra  

Évi átlag 

 

Podiel veterných elektrární na výrobe v roku 2011 

------------ na domácej výrobe   ---------------na celkovej spotrebe 

52. Szélerőművek termelése 2011 április 

 

Výroba vo veterných elektrárňach apríl 2011 

------------- skutočnosť   -------------- plán 

53. Szélerőművek termelése 2011 november 

 

Výroba vo veterných elektrárňach november 2011 

------------- skutočnosť   -------------- plán 

54. 2011 évi szélsebesség eltérése a 1981-2010 átlagtól 

 

Rozdiel v rýchlosti vetra v roku 2011 oproti priemeru za roky 1981-2010 

55. 2011 évi szélsebesség eltérése a 1981-2010 átlagtól évszakonként 

 

Rozdiel v rýchlosti vetra v roku 2011 oproti priemeru za roky 1981-2010 podľa ročných 

období 

56. A megújuló energia leggazdaságosabban hőtermelésre hasznosítható 

Megújuló energia források részesedése a zöldáram előállításból 

Biogáz 

Biomassza és hulladék alapú 

Szélenergia 

Napenergia 

Geotermális energia 

Vízenergia 



 

Obnoviteľné zdroje energie vieme najefektívnejšie využiť na výrobu tepla 

Podiel jednotlivých typov obnoviteľných zdrojov energie na výrobe zelenej energie 

Bioplyn 

Biomasa a odpad 

Veterná energia 

Solárna energia 

Geotermálna energia 

Vodná energia 

57. Korszakváltás küszöbén állunk 

Személyes véleményem szerint korszakváltás küszöbén állunk a hazai szélenergia hasznosításban 

 Szélerőmű technológia fejlesztés hazai lehetőségei korlátozottak (K+F, 

munkahelyteremtő hatás nem hazánkban keletkezik)  

 Ugyanakkor az EU megújuló vállalásunk teljesítésében az egyik legolcsóbb 

áramtermelési technológia (fogyasztói terheket kevésbé növeli, mint az egyéb 

technológiák) 

 Az előzőeket tekintve (fogyasztói költségek) mégis érdemes a megújuló energiamix 

egy részét szélenergiából fedezni, figyelembe véve a következőket: 

 Szélerőmű részegységek gyártása, összeszerelő üzem telepítése hazánkban  

 Az üzemeltetésből származó hasznon hazai vállalkozásoknál maradjon (hazai 

tulajdonú üzemeltető) 

 Ez a profit fordítható a szélerőművek további kapacitás bővítését elősegítő 

villamos rendszerirányítás fejlesztésére is 

 

Stojíme na prahu novej éry 

 Domáce možnosti vývoja technológie veterných elektrární sú obmedzené (K+F, 

nové pracovné miesta sa nevytvoria v našej krajine) 

 Jeden z najlacnejších spôsobov výroby elektrickej energie  pri plnení nášho záväzku 

voči EÚ vo využívaní OZE (menej zaťažuje spotrebiteľa, ako iné technológie), 

 Vzhľadom na uvedené ( spotrebiteľské náklady) sa oplatí pokryť určitú časť 

v energetickom mixe z vetra, ak berieme do úvahy nasledovné:  

o  Výroba častí technológie, výstavba montážnych závodov v HU 

o  Zisk z prevádzky má ostať u domácich podnikov ( prevádzkovateľ je domáci 

vlastník) 

o  Tento profit môže byť využitý aj na vývoj  riadenia elektrizačného systému 

slúžiaceho na rozšírenie kapacity veterných elektrární 

58. ---------- 

59. Ďakujem za pozornosť 

60. Megújulók globális éves technikai potenciálja (EJ/yr) 

 

Celkový technický potenciál OZE (EJ/rok) 

61. Becsült ÜHG kibocsátás teljes életciklusra  számolva (g CO2eq/kWh) 

 

Odhad emisií skleníkových plynov počítaný na celkový životný cyklus (g CO2eq 



/kWh) 

62. Különböző RES technológiák fajlagos költségeinek terjedelme 

Villamos energia 

Hőtermelés 

Üzemanyag 

 

Merné náklady rôznych RES technológií 

Elektrická energia 

Výroba tepla 

Palivá 

63. ---- 

64. A szélből termelt villamos energia fajlagos költségei 

 

Merné náklady elektrickej energie vyrobenej pomocou vetra 

65.  Szélerőművek jellemző tulajdonságai 

Szélerőmű karakterisztika              Terjedelem    Tipikus érték 

Névleges teljesítmény 

Rotor átmérő 

Fajlagos névleges teljesítmény 

Kapacitás tényező (%) onshore/offshore  

Kihasználási óraszám (h) onshore/offshore  

Fajlagos éves energiatermelés (kWh/m2/év)  

Technikai rendelkezésre állás (%)  

 

Charakteristické vlastnosti veterných elektrární 

Charakteristika veternej elektrárne    Rozsah              Typický údaj 

Menovitý výkon 

Priemer rotora 

Merný menovitý výkon 

Kapacitný faktor (%) onshore/offshore 

Využité hodiny (h) onshore/offshore 

Merná ročná vyrobená energia  

Technická dispozícia (%)  

66. Szélerőmű parkok jellemző tulajdonságai 

Szélerőmű karakterisztika              Terjedelem    Tipikus érték 

Névleges teljesítmény 

Szélerőművek száma 

Fajlagos teljesítmény hányad offshore 

Fajlagos teljesítmény hányad onshore 

Kapacitás tényező (%) onshore/offshore  

Kihasználási óraszám (h) onshore/offshore  

Fajlagos éves energiatermelés (kWh/m2/év) offshore 

Fajlagos éves energiatermelés (kWh/m2/év) onshore 

Technikai rendelkezésre állás (%)  

 

Charakteristické vlastnosti veterných parkov 

Charakteristika veterného parku                         Rozsah           Typická hodnota 



Menovitý výkon 

Počet veterných elektrární 

Podiel merného menovitého výkonu offshore 

Podiel merného menovitého výkonu onshore 

Kapacitný faktor (%) onshore/offshore 

Využité hodiny (h) onshore/offshore 

Merná ročná vyrobená energia kWh/m2/év) offshore 

Merná ročná vyrobená energia kWh/m2/év) onshore 

Technická dispozícia % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


