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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
szélerőművek létesítésének korlátozásának feloldásáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A szélerőművek létesítésének korlátozásának feloldásáról

1. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy módosítsa az országos településrendezési és építési
követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.  20.)  Korm.  rendelet  10.  §  (4)-t,  a  szélerőművek
létesítésének  korlátozására  vonatkozó  rendelkezést  aszerint,  hogy  védőtávolság  -  a
környezetvédelmi  törvény  előírásainak  megfelelően  -  arányos  legye  a  szélerőmű
környezetterhelésének  tényleges  mértékével,  és  ne  korlátozza  az  indokolt  mértéknél  jobban  a
szélerőművek telepítését.

2. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

2006-ban  egyetlen  alkalommal  osztottak  szélkapacitást.  Az  akkor  kiadott  330  MW-ra  szóló
építési engedélyt ugyan az akkori Energiahivatal is jóváhagyta, de a hálózati rendszerirányító
Mavir  is  csak  belépőnek  szánta,  a  második  lépcsőt  jelentő,  újabb 410 MW nem jutott  el  a
megvalósíthatóságig.

A 2010 óta  regnáló  kormányzat  előbb  jegelte,  majd  2016  szeptemberében  jogszabályilag  is
megtiltotta újabb szélerőművek létesítését.  Ugyan e tiltást  nem merték szó szerint beleírni a
rendeletbe, de az a kitétel, hogy a beépítésre szánt területektől legalább 12 ezer méter távolságot
kell  tartani  az  efféle  infrastruktúráknak,  gyakorlatilag  a  "szabad,  csak  nem lehet"  helyzetet
eredményezte.

A több éve hozott  jogszabályban továbbá biztosítékként olyan kitétel  is szerepelt,  hogy ha a
szélerőmű "csökkenti a honvédelmi és katonai képességet" akkor azonnal elutasítják a telepítési
engedélyt. Ha pedig valahogy mégis sikerül az engedély megszerzése, akkor csakis már elavult
(értsd: már 2016-ban is elavult) technológiájú, legfeljebb 2 MW teljesítményű és maximum 100
méteres magasságba telepíthető szélerőmű.

A szakmailag már akkor is értelmezhetetlen rendelet felett mostanra minden szempontból eljárt
az idő. Úgy kell a védőtávolságot meghatározni, hogy alkalmas legyen szélerőművek létesítésére
is.
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