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Néhány nyugati ország már az 1970-es években elkezdte a megúju-

ló energiaforrások felhasználásához szükséges fejlesztéseket. Ezt az 
olajválság és a Római Klub jelentése indokolta, amely elsőként figyel-
meztetett arra, hogy a hagyományos energiaforrások, így a kőolaj és a 
földgáz készletei végesek, és nem túl hosszú időn belül elfogynak. A 
megújuló energiaforrások közül a szélenergia tűnt a legígéretesebbnek. 
Mind Hollandia, mind Dánia részt vállalt a kapcsolódó fejlesztésekben, 
mivel a két ország szélviszonyai hasonlóak. A fejlesztések eredményei 
azonban eltérőek: 2000-ben Dánia szélturbina-ipara virágzott, a belföldi 
felhasználáson túl szállított a szélturbina világpiacára. A 2000. év végén 
Dánia szélturbináinak összteljesítménye elérte a 2400 MW-ot, a széltur-
binák termelték az ország villamosenergia-szükségletének 15%-át. Hol-
landiában ezzel szemben a helyzet lényegesen kedvezőtlenebb volt. Míg 
az 1980-as években 10–15 aktív szélturbinagyártó működött a holland 
piacon, 2000-re csak egy maradt meg közülük. A 2000. év végén Hol-
landiában a kitűzött 2000 MW-os értékkel szemben a szélturbinák össz-
teljesítménye mindössze 442 MW volt. 

Jelen összeállítás azt vizsgálja, hogy mi okozhatta e két, hasonló 
fejlettségű és méretű ország ennyire eltérő eredményeit. A kutatások ar-
ra vezettek, hogy elsősorban az innovációs folyamatok, ezen belül is ki-
emelten a tanulási folyamatok módszerei okozták a különbségeket. Ér-
demes hát e tényezők szerepét részleteiben megvizsgálni! 

A két ország folyamatainak elemzéséhez számos adatforrás állt 
rendelkezésre: sokféle dokumentum, például tudományos dolgozatok, 
szakcikkek, konferenciák közleményei, szakmai és egyéb sajtóanyagok, 
politikai dokumentumok, műszaki jelentések, statisztikák, népszerű folyó-

 



iratokban megjelent cikkek a megújuló energiaforrásokról, sőt a gyártók-
tól származó reklámok. Korlátozott módon szóbeli közlések is felhasz-
nálhatóak voltak interjúk révén. 

Egy kis elmélet: 
az innovációs rendszer és a tanulási folyamat 

Az „innovációs rendszer” fogalma az 1980-as évek végén, az 1990-
es évek elején fejlődött ki. Kidolgozói (többek között C. Freeman, B. A. 
Lundvall és R. R. Nelson) abból indultak ki, hogy az innováció ötletét a 
szereplők és a szervezetek által létrehozott elkülönülő rendszereken be-
lül dolgozzák ki [2]. A vállalatok, a kormányok, az egyetemek, a bankok, 
a fogyasztók és más szervezetek eltérő mértékben, de egymással köl-
csönhatásban járulnak hozzá az innovációs folyamathoz. Ezek a szerep-
lők és szervezetek, valamint a köztük levő kapcsolatok rendszere és a 
rájuk hatást gyakorló intézmények komplexuma alkotják együttesen az 
innovációs rendszert. 

Lévén viszonylag új terület, az innovációs rendszerekkel kapcsolatos 
fogalmakat sokan sokféleképpen értelmezik. Van azonban néhány általá-
nosan elfogadott fontos jellemző, amelyekben egyetértenek a kutatók: 

• A leglényegesebb elem a technológiai újítás, de ugyancsak fontos 
a szervezeti változtatás is. 

• Az innovációs rendszerek az egyes országokban különbözőek, e 
különbségek vizsgálata fontos. 

• A szemléletmód holisztikus, más szóval számos tényezőt és azok 
összefüggését mint egészt kell tekintetbe venni az elemzés során. 

• Történelmi távlat. Az innováció evolúciós jellegű folyamat, erősen 
függ a fejlődés során bejárt úttól. Legjobban ezért fejlődéstörté-
netének tekintetbevételével érthető meg. Mivel az innováció út-
függő és nyílt végű folyamat, ezért optimális innovációs rendszer 
nem definiálható. Egy adott időpontban az egyik rendszer jobban 
serkentheti a technológiai fejlődést, mint egy másik, de ez a sor-
rend később felcserélődhet. 

• Az innováció kölcsönható folyamat. Az egyes cégek és intézmé-
nyek nem elszigetelten, hanem az innovációs folyamat többi sze-
replőivel kölcsönhatásban állva tevékenykednek. Ez a kölcsönha-
tás visszahat az innovációs folyamatra. 

• Fontos szerepe van a tanulásnak és különösen a kölcsönhatások 
révén történő tanulásnak. Kritikus szerepe van a tudás és szak-

 



mai készségek felhalmozásának. Döntő szerepet játszanak a 
rendszer szervezetei és szereplői közötti kölcsönhatás és azok 
tanulási folyamatai. 

• Nincsenek egyszerű „szabályok”, amelyek definiálják a rendszer 
határait, más szóval azt, hogy mi tartozik és mi nem tartozik a 
rendszerhez. Meg lehet azonban adni az innovációs rendszer 
törzselemeit, és a vizsgálatok során az ezek közötti kapcsolatokra 
lehet a figyelmet összpontosítani. A kutatónak magának kell defi-
niálnia a vizsgált rendszer határait. 

• Az innovációs rendszer egyrészt szervezetekből és intézmények-
ből, másrészt kölcsönható szereplőkből áll. Így a strukturális 
szemléletet kombinálni kell a szereplőkre összpontosító szemlé-
lettel. 

A tanulás módszerei 

Az innovációs rendszernek fontos eleme a tanulás. Ez a tudás foko-
zatos megszerzését, illetve az innovációs folyamat szereplői között a tu-
dás átvitelét jelenti. Számos kutató az intézmények és a technológia 
szerepét hangsúlyozza, míg mások a felhasználók és a termelők köl-
csönhatás révén történő tanulását hangsúlyozzák. A jelen összeállítás a 
tanulást helyezi az elemzés központjába. A kölcsönhatás révén történő 
tanuláson kívül a tanulás három további fajtája tekinthető fontosnak az 
innovációs folyamat során: a kutatás révén, az előállítás/gyártás révén 
és a felhasználás révén történő tanulást. 

A kutatás révén történő tanulás („learning by searching”) során ’tud-
ni, hogy miért’ típusú ismeretekre teszünk szert. A kutatás révén történő 
tanulás az új ismeretek szisztematikus és szervezett keresése. Magában 
foglalja az alapkutatást, valamint a termék optimális és a piac által igé-
nyelt jellemzőinek megtalálását. A kutatás révén történő tanulás szino-
nimája a kutatás-fejlesztés (R&D – research and development) és a ta-
nulmányozás révén történő tanulás („learning by studying”). 

Az R&D folyamat szereplői az egyetemek-főiskolák, a civil kutatási 
szervezetek és a vállalatok kutató részlegei. Az R&D eredményeit kuta-
tási jelentésekben és cikkekben írják le. 

A következő szervezeti jellegű feltételek segítik elő az innovációs 
rendszerben a kutatás révén történő tanulást, szabják meg annak irá-
nyát: 

1. technológiai irányítás illetve irányító, 
2. megfelelő tudományos elmélet, 

 



3. technológiai paradigma, 
4. szabványok és előírások létezése, 
5. nem (túlzottan) ellenséges környezet, 
6. a tőke hozzáférhetősége, 
7. bizonyos tudás és tapasztalat megléte az adott kutatási területen, 
8. hibák elkövetésének és a belőlük való tanulásnak a lehetősége, 
9. az újdonságok birtoklásának (szabadalmak) és az új tudás rend-

szerezésének a módja. 
Az előállítás/gyártás során történő tanuláskor („learning by doing”) 

’know-how’ jellegű komplex ismeretek keletkeznek, amelyek egyéni tu-
dás, szervezeti rutinok és gyártási gyakorlat formájában léteznek. Ez a 
tervezés után az előállítás során halmozódik fel, és a termelési szakérte-
lem tökéletesedésében mutatkozik meg. A termelés során számos meg-
oldandó probléma (hiba, szűk keresztmetszet) lép fel. A ’próba és téve-
dés’ módszerével sok gyakorlati tapasztalatra lehet szert tenni az új 
technológia tökéletesítésében, és ez növeli a termelés hatásfokát. Az 
előállítás során történő tanulás fontos eleme tapasztalati szabályok 
(’ökölszabályok’) kifejlesztése, meghatározása. Az előállítás során törté-
nő tanulás gyakran hallgatólagos, nem dokumentált tudást hoz létre. 

Milyen (szervezeti) feltételek segítik elő az előállítás során történő 
tanulást? Mivel ez a gazdasági tevékenység mellékterméke, ezért állít-
ható, hogy mindig létezik, maga a termelés elegendő a létrejöttéhez. Az 
előállítás során történő tanulás következtében a termék ára a termelés 
növekedésével csökken. Így az előállítás révén történő tanulás egyetlen 
elősegítő feltétele a termelés darabszámának növelése. 

A felhasználás során történő tanulás („learning by using”) különösen 
fontos olyan termékek esetében, amelyek bonyolult módon egymástól 
kölcsönösen függő részekből állnak. Az ilyen termékek használata so-
rán, különösen, ha huzamos megterhelésnek vannak kitéve, az egyes 
összetevők kölcsönhatásának következménye nem jósolható meg pon-
tosan. Ez a kölcsönhatás csak intenzív vagy hosszas használat után be-
csülhető. A használat révén történő tanulás egyik fő célja meghatározni 
a tartós termék optimális teljesítményének jellemzőit, mert ezek hatással 
vannak a termék hasznos élettartamára. 

A használat révén történő tanulás szereplői az eszközök felhaszná-
lói. E felhasználók – a technológia kifejlesztőihez hasonlóan – gyakran 
vállalatok, de lehetnek magánszemélyek is. A szélturbinák esetében a 
felhasználók az üzemeltető tulajdonosok. 

Az innovációs rendszerben a felhasználás révén történő tanulást a 
következő feltételek segítik elő: 

 



• A felhasználók részvétele. Ez nyilvánvalónak tűnik, egyes esetek-
ben azonban a technológia kifejlesztését az R&D részlegek vég-
zik a felhasználók bevonása nélkül. 

• Minimális méretű és minimális ismeretekkel/tapasztalatokkal ren-
delkező felhasználói csoport megléte. A minimális méretet és 
minimális ismereteket/tapasztalatokat a termék jellege szabja 
meg. 

• Kapcsolat a termelő és a felhasználó között, ami lehetővé teszi, 
hogy a gyártó tanuljon a felhasználás során nyert tapasztalatok-
ból. 

A legfontosabb tanulási módszer a kölcsönhatás révén történő tanu-
lás („learning by interacting”). A sikeres innováció nagymértékben függ a 
szoros és tartós felhasználó-gyártó kapcsolattól. Bonyolult innovációs 
folyamat során a vállalatok nem képesek magukban birtokolni vagy kifej-
leszteni a szükséges ismereteket és szakértelmet. Ez különösen érvé-
nyes akkor, ha a szükséges információ passzív tudást jelent, ami nehe-
zen formalizálható vagy adható át, a tanulás közvetlen kapcsolat révén 
történhet. Minél bonyolultabb a technológia, annál inkább szükség van 
mások szakértelmére. A következő feltételek segítik elő a kölcsönhatás 
révén történő tanulást: 

1. Kölcsönös érdeklődés a tanulási folyamat iránt. 
2. A tág értelemben vett közelség, mely magába foglalja a földrajzi 

közelséget, a kognitív közelséget, a közös nyelvet és kultúrát, a 
nemzeti szabványosítást, az azonos viselkedési normákat, a ver-
seny bizonyos mértékű hiányát, a szereplők közötti bizalmat és 
az azonos gondolkodást a technológiát illetően. 

3. A nyíltságra és közlésre vonatkozó közös normák. 
4. Egy közvetítő jelenléte abban az esetben, ha az információáram-

lás nehézkes, vagy ha nem jön létre spontán együttműködés a 
szereplők között. 

A továbbiak azt vizsgálják, hogy a fenti elméleti megfontolások ho-
gyan érvényesültek a két vizsgált ország, Hollandia és Dánia szélener-
gia-fejlesztéseinél. Mindkét országban két-két hasonló párhuzamos fej-
lesztési tervet dolgoztak ki, és ehhez kapcsolódóan két innovációs al-
rendszer jött létre: az egyik az 1970-es évektől a nagy szélturbinák kifej-
lesztésével foglalkozott, ezek teljesítménye néhány száz megawatt; a 
másik kissé később indult, és a kisebb szélturbinák kifejlesztését tűzte ki 
célul, ezek teljesítménye néhány tíz kilowatt. 

 
 

 



A nagyméretű szélturbinák innovációs alrendszere 
Hollandiában 

A holland NOW program (A Szélenergia Nemzeti Kutatóprogramja) 
1976-ban indult. E programon belül támogatást kapott a Hollandián belüli 
lehetőségek felmérésére és turbinák építésére irányuló R&B. A program 
ambiciózus célt tűzött ki maga elé: számottevő teljesítményű, sok nagy 
egységből álló szélturbina-rendszer kiépítése Hollandiában. A program 
keretében két innovációs alrendszert hoztak létre a kis- és nagyteljesít-
ményű szélturbinák építésére (a továbbiakban kis és nagy szélturbinák 
innovációs alrendszere). 

A nagy szélturbinák innovációs alrendszerének keretében jelentős 
elméleti ismeretekre tettek szert a Delfti és az Eindhoveni Műegyetemen 
és az ECN kutatási központjában végzett kutatási programok eredmé-
nyeként. Ez a tudás elsősorban a repülőgépipar aerodinamikai ismerete-
in alapult. Lassan azonban kiderült, hogy a repülőgépiparból származó 
modellek és elméletek nem alkalmazhatók lényeges változtatások nélkül 
a szélturbinákra. Az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején a Delfti 
Műegyetemen végzett elméleti kutatások azt mutatták, hogy a turbinala-
pátok végeinek megfelelő kiképzése az energiahozam 60-70%-os növe-
kedését eredményezheti. A Delfti Műegyetem kutatói megpróbáltak a 
gyakorlatban is ilyen turbinákat készíteni, a remélt siker azonban elma-
radt. Ebben az alrendszerben az ismeretek nagy része a kutatás révén 
történő tanulásból származott.  

A megszerzett tudás birtokában három szélturbina-prototípust és két 
kereskedelmi forgalomba is került szélturbinát dolgoztak ki. A három pro-
totípus közül kettő vertikális tengelyű (vertical-axis turbine – VAT), a 
harmadik horizontális tengelyű (horizontal-axis turbine – HAT) turbina 
volt. A cél annak kipróbálása volt, hogy a kétféle alapelrendezés közül 
melyik a jobb energiahozam és hatásfok szempontjából. Az első meg-
épített prototípus vertikális tengelyű turbina volt, a Fokker repülőgép-
gyártó cég készítette 1975-76-ban. A programban közreműködött még a 
Stork gépgyártó vállalat és az ECN kutatóintézet. A lapátok átmérője 
csak 5,3 m volt – ez tehát csak ún. léptékmodellként szolgált, a nagyobb 
modellek tervezéséhez kívánták a kipróbálás eredményeit felhasználni. 
A projekt másik célja üzemelési tapasztalatok szerzése volt vertikális 
tengelyű turbinával. A nyert tapasztalatok alapján arra a következtetésre 
jutottak, hogy a szélturbinák építése a vártnál nehezebb feladat: a leg-
főbb gond az volt, hogy a lapátok rezgése nagy zajt keltett. Mivel a mé-
rési eredményeket nem tartották meggyőzőnek, nagyobb, 15 m-es átmé-

 



rőjű modell építését határozták el. A turbinát a Fokker-cég tervezte, épí-
tésében más cégek is közreműködtek, a megrendelő az Amszterdami 
Elektromos Művek volt. A kísérleti eredmények e turbina esetében sem 
bizonyultak meggyőzőnek. Ez volt az egyik oka annak, hogy több nagy-
méretű vertikális tengelyű turbinát már nem építettek Hollandiában. A 
másik ok az volt, hogy a kudarcok hatására a Fokker 1985-ben befejezte 
közreműködését a szélenergia-programban.  

Időközben, 1981-ben az ECN kutatóintézet telepén megépítették a 
horizontális tengelyű turbina prototípusát, a HAT-25-öt. Az építést a Stork, 
a Fokker, a Holec és a Rademakers cégek végezték. Ennek teljesítménye 
300 kW, forgórendszerének átmérője 25 m volt. A vertikális tengelyű pro-
totípusokhoz hasonlóan a HAT-25 projekt fő célja mérési eredmények és 
működési tapasztalatok nyerése volt. A prototípus két forgólapáttal volt 
felszerelve, szabályzórendszere nagyon fejlett volt. Négyféle szabályozási 
mód közül lehetett választani, így kipróbálhatták, melyik válik be legjob-
ban. A mérési eredmények kielégítőek voltak, a Stork cég elhatározta a 
HAT-25 prototípus alapján a sorozatgyártásra alkalmas, kereskedelmi for-
galomba hozható típus kidolgozását. E termék Newecs-25 néven került 
forgalomba, három darab készült belőle, és áramszolgáltatóknak adták el 
Hollandiába és a Karib-tengeri Curaçao szigetére. 

Ezen az alrendszeren belül a fejlesztés szereplői (a gyártó cégek, ku-
tatóintézetek és műegyetemek) azonosan gondolkodtak a technológiáról: 
céljuk sok, nagyteljesítményű szélturbina építése volt, amelyek lényege-
sen hozzájárulnak a nemzeti energiaellátáshoz. Ez az együttműködést és 
a kölcsönhatás révén történő tanulást eredményessé tette. Az alrendszer 
által megcélzott vevőkört az áramtermelő társaságok alkották. Őket azon-
ban nem vonták be a turbinák tervezésébe és gyártásába. Talán ezért is, 
illetve bizonyos konzervativizmus eredményeként a megcélzott vevők, az 
áramtermelő társaságok nem lelkesedtek a szélenergia hasznosításáért. 
Az volt a véleményük, hogy legfeljebb 650 MW összteljesítményű széltur-
bina illeszthető be a hálózatba. Az ECN és más kutatóintézetek néhány 
ezer MW teljesítmény eléréséről beszéltek. Mindazonáltal néhány áram-
fejlesztő társaság hajlandó volt a szélturbinák kipróbálására. A Stork-
cégtől hárman (Zeeland, Schiedam és Curaçao áramszolgáltatói) vásárol-
tak egy-egy Newecs-25 típusú szélturbinát. Mivel e turbinák előzetes tesz-
telése nem volt kielégítő, számos üzemeltetési problémájuk adódott. Ezek 
a problémák természetesen károsan befolyásolták az áramszolgáltatók 
szélturbinákról alkotott véleményét. A Stork azonban nem adta fel, és a 
fejlesztés eredményeképpen létrehozott egy horizontális tengelyű 1 MW 
teljesítményű 45 m-es forgórészátmérővel kialakított szélturbinát is, a 

 



Newecs-45-öt. Ezt közbülső lépésnek szánták a 3 MW teljesítményű szél-
turbina megépítéséhez, számítások szerint ui. ez a leggazdaságosabb1. 
Csak egyetlen darab Newecs-45 típusú turbinát adtak el, a Newecs-25-
höz hasonlóan ennek működése során is számos probléma jelentkezett. 
Mivel kevés turbina épült, ezért csak kevés ismeret halmozódott fel a 
gyártás és a használat során. 

1982-ben a Gazdasági Minisztérium követelésére az Áramtermelő 
Vállalatok Szövetsége (SEP) bekapcsolódott a szélenergia-program 
nagy teljesítményű turbinákat fejlesztő alrendszerébe. A SEP részt vett 
egy kísérleti szélerőmű-telep, a Sexbierum létrehozásába, amelynek tur-
bináit a Holec nevű cég gyártotta. Az üzemeltetési problémák azonban itt 
is jelentkeztek, és – számos más problémával párosulva – a projekt je-
lentős késlekedését eredményezték. A technikai problémák, a nagy 
pénzügyi kockázat és a hazai piac szűk keresztmetszete miatt a nagy-
vállalatok – a Fokker, a Stork és a Holec – az 1980-as évek közepén 
abbahagyták a szélturbinák gyártását.  

A problémák egyik fontos oka volt a használat révén történő tanulás 
hiánya. Mivel kevés turbinát gyártottak, a használat és a felhasználókkal 
való kölcsönhatás révén történő tanulás csak nagyon korlátozott mérték-
ben valósult meg. A megszerzett tudás alapja a kutatás révén történő ta-
nulás volt. Az 1980-as évek közepétől a holland szélenergia-politika alakí-
tóinak célja az volt, hogy e tudást hozzáférhetővé tegyék a kisméretű tur-
binák gyártói számára, így az mégiscsak hasznosulhasson. A politika for-
málói úgy vélték, hogy Hollandia sok kicsi szélerőmű révén is képes lesz 
számottevő összteljesítményű szélturbina-kapacitás létrehozására. 

A kisméretű szélturbinák innovációs alrendszere 
Hollandiában 

Az 1976 és 1980 között mintegy tíz kisebb vállalat kezdett szélturbi-
nákat gyártani. Érdeklődésük nagyrészt a Szélenergia Nemzeti Kutató-
program által biztosított támogatásnak volt köszönhető, mivel e kisválla-
latok eredeti gyártási tevékenysége teljesen eltérő volt: acélszerkezetek 
gyártásától a poliészterből készült yachtok építéséig terjedt. 

Ebben az innovációs alrendszerben a tudás alapja a gyártás 

                                                

révén 
történő tanulás volt. Az első szélturbinákat a „próba és tévedés (trial-

 
1 3 MW teljesítményű turbina nem készült Hollandiában.  A Newecs-25 és a Newecs-45 tur-
binák esetében fellépett problémák miatt a 3 MW-os turbinák építését túl kockázatosnak ta-
lálták. 

 



and-error)” módszerével építették. A turbinákat fokozatosan tökéletesí-
tették, és méretüket növelték. Mivel a turbinákat a gyártó társaságok kö-
zelében szerelték fel, a problémákat észlelték és gyorsan megoldották, 
így lehetővé vált, hogy a gyártó a felmerülő problémákból tanuljon. 

Az első időkben a gyártók számára sok nehézséget okozott meg-
bízható turbinák előállítása. Az ECN a nehézségek kezelése érdekében 
1981-ben kísérleti telepet hozott létre. Itt próbálták ki a turbinákat és a 
gyártók információt kaptak arról, hogy a konstrukciók mely paramétereit 
kell javítaniuk. Az egyenlő versenyfeltételek megőrzése érdekében 
azonban az ECN nem adhatott tanácsot a szélturbinák tökéletesítésének 
mikéntjére. Mivel az egyes turbinagyártók versenytársaknak tekintették 
az összes többit, egymással sem osztották meg ismereteiket. 

A holland turbinagyártók másik problémája a hazai piac szűk mérete 
volt. A holland piac kicsi volt és az is maradt, mert a vásárlók nem kap-
tak beruházási támogatást. Így a beruházás megtérülési ideje nagyon 
hosszú volt, a szélturbinák tulajdonosai továbbá csak csekély díjat kap-
tak a hálózatba betáplált áramért. E két tényező nem tette vonzóvá a 
szélturbinák vásárlását. A legfontosabb vásárlók a megújuló energiafor-
rások szószólói és a farmerek voltak. 

A szélturbinák fokozatosan tökéletesedtek, és méretük is növeke-
dett. Ez a folyamat azonban Hollandiában lassúbb volt, mint Dániában, 
így a holland gyártók nem tudtak versenyezni a dánokkal az időközben 
megnyíló nagy kaliforniai piacon.2 Ez az 1980-as évek közepén pénzügyi 
problémákat okozott a kisméretű turbinák holland gyártói számára. 
Ugyanakkor az 1980-as évek közepétől kezdve az energiapolitika aktív-
vá vált a kisméretű szélturbinák fejlesztésében és alkalmazásában. 
Amint azt az előző pont részletezte, ekkorra a nagyméretű szélturbinák 
gyártói ui. beszüntették tevékenységüket, így a kis szélturbinák gyártóira 
hárult a jól működő szélturbinák gyártása, amelyek képesek a holland 
áramszükséglet jelentős részét előállítani. Az 1980-as évek közepétől a 
kutatóintézetek és a műegyetemek csak abban az esetben kaptak e 
szakterületen kutatási támogatást, ha eredményeiket a kis turbinák gyár-
tói alkalmazni tudták. Bevezették továbbá a beruházási támogatásokat 
is. Ez megnövelte a holland belső piacot, mert a közművek megjelentek 
a vevők között. 

Ettől az időtől 

                                                

kezdve a kis turbinák gyártói a kutatás révén történő 
tanulás eredményeit megpróbálták bevonni a tervezési és gyártási fo-

 
2 Ez a piac az 1980-as évek elején jött létre, amikor Kaliforniában a vásárlók jelentős beru-
házási támogatást kaptak. 

 



lyamatba. A kutatóintézetek és a Stork munkatársai együttműködtek a 
turbinagyártókkal a szélturbinák tökéletesítésében és méretük növelésé-
ben. Az együttműködés azonban sokszor nehéz volt, mivel az alkalma-
zott paradigmák és megközelítések teljesen eltérőek voltak, a kutatók és 
a gyártók felfogása lényegesen különbözött egymástól. Ez lényegesen 
korlátozta a kölcsönhatás révén történő tanulást. 

A gyártók közül azonban volt egy kivétel is: ez a Lagerweij nevű vál-
lalat volt. Bár ők sem engedték, hogy a kutatók közvetlenül beleszólja-
nak a tervezési folyamatba, de személyes kapcsolatok révén felhasznál-
ták a Delfti Műegyetemen a kutatás révén szerzett tudást. Ez a cég által 
gyártott 75 kW/80 kW teljesítményű szélturbinák fokozatos tökéletese-
dését eredményezte. 

A szélturbinák méreteinek gyors növekedése, a korszerű elvek és 
alkatrészek alkalmazásával kapcsolatos nehézségek, valamint a belső 
piac kis mérete és a dánokkal való sikertelen verseny az 1990-es évek-
ben nehéz helyzetbe hozta a holland gyártókat. 2000-re csak egyetlen 
holland gyártó, a Lagerweij maradt versenyben. 

A nagyméretű szélturbinák innovációs alrendszere 
Dániában 

                                                

Hollandiához hasonlóan Dániában is az 1970-es évek végén indult 
a „Szélenergia Program” nevű fejlesztési program. A fő célkitűzés annak 
eldöntése volt, milyen körülmények között és milyen mértékben járulhat 
hozzá a szélenergia hasznosítása Dánia áramellátásához. A programon 
belül a Dán Műegyetem Risø kutatóközpontjának feladata volt a nagy 
turbinák építéséhez szükséges ismeretek megszerzése. Előre látták, 
hogy a közművek által birtokolt és üzemeltetett nagy szélturbinatelepek 
építője nagy dán vállalatok által alapított konzorcium lesz. Az első méré-
si programot a Gedser mellett működő turbinán végezték. Ezt a turbinát 
az 1950-es években egy Johannes Juul nevű dán szakember építette. E 
turbina teljesítménye 200 kW, tengelye horizontális és három lapáttal 
van felszerelve. Dániának nem volt repülőgépipara, így az ebben az 
iparágban nyert tapasztalatokat nem használhatták fel.3 

1977-ben, még mielőtt a gedseri turbinán végzett mérések hozzá-
férhetővé váltak, annak terveire alapozva két 630 kW-os szélturbina épí- 
 

 
3 Ez végül előnynek bizonyult, mert a repülőgépiparban nyert tapasztalatok lényeges változ-
tatások nélkül nem használhatók fel. 

 



tését határozták el; az egyiket a holland HAT-25 prototípushoz hasonló-
an változtatható állásszögű lapátokkal tervezték, a másik a gedseri tur-
binához hasonlóan rögzített állásszögű lapátokkal működött. Nem talál-
tak azonban olyan dán vállalatot, amely egymaga vállalkozott volna e 
turbinák megépítésére. Így az építésben több vállalat és intézmény mű-
ködött közre: a Risø, a Dán Műegyetem és a SEAS közművállalat, ez 
utóbbi pénzügyi támogatást is nyújtott. Így – Hollandiától eltérően – Dá-
niában a turbina tulajdonosai kezdettől fogva a vállalkozás résztvevői 
voltak. A nagy holland szélturbinákhoz hasonlóan itt is számos probléma 
mutatkozott : a legfontosabbak az anyagkifáradás a lapátokban és a haj-
tóműben fellépő gondok voltak. 

Az 1980-as években további nyolc nagy szélturbinát építettek: egyet 
256 kW, egyet 300 kW, ötöt 750 kW és egyet 2 MW teljesítménnyel. E 
turbinák mindegyike állásszög-szabályozóval volt felszerelve. A prog-
ramba kezdettől fogva bevonták a közműveket: a 2 MW-os turbina kivé-
telével mindegyik turbinát a Danish Wind Technology társaság építette, 
amelyet a Dán Energiaügyi Minisztérium és a SEAS hozott létre. 

Az összes turbina esetében problémák voltak a lapátokkal és a haj-
tóművel. Kiderült, hogy a nagy szélturbinák építése drágább és kockáza-
tosabb, mint eredetileg gondolták. Ráadásul nem volt olyan dán nagyvál-
lalat, amely érdeklődött volna szélerőművek építése iránt. Az 1990-es 
évek elején ezért a dán állam eladta a dán széltechnológiai vállalatokban 
birtokolt üzletrészeit. Ebben az időben a kisméretű szélturbinák dániai 
innovációs alrendszere már bebizonyította, hogy képes megbízható, jól 
működő szélturbinákat gyártani, amelyek fajlagosan sokkal olcsóbbak, 
mint a nagyméretűek. 

A nagyméretű szélturbinák dániai innovációs alrendszerében – a 
holland rendszerhez hasonlóan – a hangsúly a kutatás révén történő ta-
nuláson volt, ami kutatási és mérési programok formájában történt. A 
kölcsönhatás révén történő tanulás a dán innovációs programban azon-
ban jobban sikerült, mint a hollandban, mivel Dániában a vásárlókat 
kezdettől fogva bevonták a programba és a vásárlók részt vállaltak a 
célkitűzésből – olyan nagy turbinák építéséből, amelyek lényegesen 
hozzájárulhatnak a dán energiaellátáshoz. 

A kisméretű szélturbinák innovációs alrendszere 
Dániában 

Dániában – Hollandiához hasonlóan – a kisméretű szélturbinák in-
novációs alrendszere az 1970-es évek végétől fejlődött ki, és viszonylag 

 



független volt a dán állam által kezdeményezett szélenergia kutatási-
fejlesztési programtól. A kis szélturbinák első előállítói a „vissza a termé-
szethez” mozgalom követői és kisvállalkozók voltak. Újra felfedezték a 
Gedser-féle szélturbinát, és ennek alapján fogtak hozzá a fejlesztéshez. 

A „vissza a természethez” mozgalom falusi gazdálkodást felélesztő 
követőit a helyi tulajdonban levő, helyben irányított áramtermelés gondo-
lata ragadta meg. A megújuló energiaforrásban olyan lehetőséget láttak, 
ami helyettesíti a környezetszennyező ásványi fűtőanyagokat és az 
atomerőműveket, amelyek építését akkoriban a dán áramszolgáltatók 
tervezték. Az első ilyen próbálkozás a híres Tvind-féle turbina volt: ezt a 
Tvind iskola tanárai és diákjai fejlesztették ki különböző képzettségű, de 
általában baloldali politikai beállítottságú szakemberek közreműködésé-
vel. A tervezést, a lapátok kialakítását és a számolásokat mérnökök se-
gítségével végezték. A turbina teljesítménye 2 MW volt, jól működött, de 
az előállított áram frekvenciája nem volt elég stabil ahhoz, hogy a villa-
mos hálózatba betáplálhassák. 

1978-ra mintegy tíz kisebb szélerőmű-gyártó társaság jött létre. 
Ezek közül több korábban mezőgazdasági gépeket gyártott. E cégek 
lassan és a ’próba és tévedés’ módszerével megtanulták, majd tökélete-
sítették a szélturbinák gyártását. Tudásukat a korábbi szélturbinák 
(Gedser és Tvind) tapasztalataira, a saját gyártásban és tervezésben 
nyert tapasztalatokra, valamint a turbinák felhasználóitól nyert informáci-
ókra alapozták. Az utóbbi információkra egyéni kapcsolatok révén, vagy 
az ún. „szél találkozók” során tettek szert.4 További motivációt jelentett a 
turbinák tökéletesítésére az, hogy azok teljesítőképességének jellemzőit 
az üzemeltetők nyilvánosságra hozták a Naturlig Energi (Természetes 
energia) című folyóiratban. Ezt a folyóiratot a Dán Szélturbina-
tulajdonosok Egyesülete hozta létre.  

A tervezés és az építés a ’próba 

                                                

és tévedés’ módszerén és egysze-
rű tapasztalati szabályokon alapult, a gyártók tartózkodtak a kockázatok-
tól, így a sebesség vagy az anyagok igénybevételének túlzott növelésé-
től. Fokozatosan jelentős technológiai tudás halmozódott fel, a tervezési 
szabályok tökéletesedtek. A tervezési és fejlesztési feladatok a korábbi 
hibák kiküszöbölését szolgálták. Így az aerodinamikai terhelés csökken-
tésével és a dinamikus rezgések megakadályozásával sikerült a dán 
szélturbinák élettartamát megnövelni. 

 
4 Ezeken a turbinagyártók, a tulajdonosok és a kutatók megosztották a szélerőművekre vo-
natkozó tudásukat és tapasztalatukat. 

 



1978-ban a Risø kutatóközpontban szélenergia-részleget hoztak lét-
re. Mivel a kutatócentrum csak három évre kapott működési támogatást, 
stratégiája az volt, hogy azonnali segítséget nyújtson a szélturbina-
gyártóknak. Ha ezáltal a gyártók meggyőzhetők a kutatóközpont hasz-
nosságáról, akkor működése a továbbiakban a gyártóktól kapott meg-
rendelésekkel fenntartható. A kutatóközpont munkatársainak célja tehát 
nem a technikailag legjobb szélturbina kifejlesztése, hanem az ipar 
szükségleteinek megfelelő szélturbina kifejlesztése volt. Így szoros háló-
zat jött létre a turbinagyártók, a tulajdonosok és a Risø kutatóközpont 
között a kisméretű szélturbinák innovációs alrendszerén belül. Mivel a 
legtöbb turbinagyártó a Gedser-féle turbinát választotta kiindulópontként, 
hasonló típusú turbinákat állítottak elő – háromlapátosat, rögzített lapát-
állással. Mindez a tudás kicserélését rendkívül hatásossá tette. Az al-
rendszeren belül a kölcsönhatás révén történő tanulás nagyon sikeres 
volt. 

Másik kedvező körülmény a dán belső piac mérete volt. Már 1979-

Dániában a szélerőművek vásárlását, mint például Hollandiában. A vi-
szonylag nagy belső piac lehetővé tette, hogy a dán szélturbina-gyártók 
viszonylag sok turbinát állítsanak elő, ez pedig elősegítette a gyártás ré-
vén történő tanulás folyamatát. A viszonylag nagy, jól szervezett fel-
használói csoport a közművekkel folyó ártárgyalások során erős érdek-
érvényesítőnek bizonyult. 

ben bevezették a beruházások támogatását, és ez sokkal vonzóbbá tette 

Az 1980-as évek elején a dán belső piac csökkent. Ugyanakkor Ka-
liforniában jelentős piac jött létre, mert a vásárlók itt jelentős állami tá-
mogatást kaptak. Mivel a dánok viszonylag jó szélturbinákat állítottak elő 
és ezt dokumentálni tudták a Naturlig Energi című folyóiratban, ezért 
meg tudták szerezni a kaliforniai piac jelentős részét. Csak 1985-ben 
2000 (!) szélturbinát adtak el Kaliforniába. Ez nagyban elősegítette a 
gyártás révén történő tanulást. A kaliforniai igények azonban eltértek a 
dániaiaktól, az ottani vevők nagyobb méretű és kisebb fajlagos költségű 
szélturbinákat igényeltek. Ez arra késztette a dánokat, hogy felgyorsítsák 
a technológiai fejlesztést, és a nagy piaci húzóerő arra csábította őket, 
hogy nem alaposan kipróbált turbinákat adjanak el. Ez komoly problé-
mákat okozott a dán gyártók számára. 

1986-ban Kaliforniában a beruházási támogatás megszűnt – az ot-
tani eladások csökkentek, 1988-ra megszűntek. 1985-től azonban a dán 
belföldi piac indult növekedésnek, ugyanis ebben az évben a közművek 
100 MW-os rendelésről írtak alá szerződést; ez azt jelentette, hogy öt 
 

 



éven belül 100 MW összteljesítményű szélturbinát kívántak üzembe állí-
tani. Ez lehetővé tette a dán szélturbinagyártók számára az újraindulást. 
Az export támogatására létrehozták a Szélturbina Hitelgarancia Társa-
ságot, amelynek célja a hosszú távú, költséges exportprojektek pénzügyi 
biztosítása volt. Ahhoz viszont, hogy a gyártók igénybe vehessék e Tár-
saság szolgáltatását, turbináiknak új, szigorúbb követelményeknek kel-
lett megfelelniük. Megkövetelték azt is, hogy a gyártók tudásukat pontos 
írásos dokumentációkban fektessék le. Megkövetelték továbbá a turbi-
nák tökéletesítését és a turbinák méretének növelését is, ugyanis a dán 
közművek is viszonylag nagy teljesítményű és kis fajlagos költségű tur-
binákat igényeltek. A szélerőművek fejlesztése fokozatosan átváltozott 
’próba és tévedés’ eljárásból R&D alapú szabályoknak alávetett eljárás-
sá. A Risø kutatatási központ szerepe is szabályozottabbá vált. A Risø 
segítségével a dán gyártóknak sikerült kielégíteniük a közművek igénye-
it, és sikerült erős pozíciókat szerezniük a világpiacon. 

A kölcsönhatás révén történő tanulás az alrendszer szereplői között 
továbbra is nagyon fontos maradt. A folyamatosan fennálló nagy kereslet 
miatt azonban a gyártás és a használat révén történő tanulás is megőriz-
te fontosságát. A kutatás révén történő tanulás szerepe fokozatosan 
nőtt, mivel a tervezés egyre inkább az R&D-re alapult. A tudásigény és a 
tudásszolgáltatás együttes fejlődése és egymásra hatása Dániában éles 
ellentétben van a Hollandiában tapasztaltakkal, ahol fennmaradt a sza-
kadék a tudományosan megalapozott tudásszolgáltatás és a gyakorlati-
asabb tudásigény között. 

Következtetések 

A holland szélturbina-innovációs rendszer elsősorban a kutatás ré-
vén történő tanuláson alapult, tipikusan ’tudományos hajtóerejű’ rend-
szer volt. A szélenergia kutatói felhasználhatták kiindulásként a meglevő 
aerodinamikai ismereteket, a kutatási támogatást a Gazdasági Miniszté-
rium biztosította, a tudósok 10 éven keresztül tévedhettek és tanulhattak 
tévedéseikből. A kölcsönhatás révén történő tanulást szintén támogatta 
az innovációs rendszer, de csak a kutatóintézetek és a nagy szélturbiná-
kat előállító cégek között. Ezen intézetek és cégek munkatársai a szél-
energiáról hasonlóan gondolkodtak, egyetemi képzettséggel rendelkez-
tek és bíztak egymásban. A kölcsönhatás révén történő tanulás a turbi-
nagyártók és az üzemeltetők, a turbinatulajdonosok között viszont egyál-
talán nem volt megfelelő. Hollandiában viszonylag kevés turbinatu- 
 

 



lajdonos volt, mivel 1986-ig nem volt beruházási támogatás. Az energia-
termelő társaságok többsége (1986 után az ő tulajdonukban volt a szél-
turbinák nagy része) nem nagyon lelkesedett a szélenergia hasznosítá-
sáért. Ez hátráltatta a gyártók és a felhasználók kölcsönhatása révén 
végbemenő tanulási folyamatot. A kölcsönhatás révén történő tanulás a 
kutatóintézetek és a kis szélturbinák gyártói között szintén problematikus 
volt. Nem azonosan gondolkodtak a szélenergia hasznosításáról, nem 
azonos képzettséggel rendelkeztek, és nem bíztak egymásban. Így a 
kutatás révén történő tanulás, ami a kutatóintézetekben valósult meg, 
nem hasznosult megfelelően a kis szélturbinák fejlesztésében. 

Dániában a helyzet ettől lényegesen eltért. A kutatás révén történő 
tanulást az innovációs rendszer kevésbé támogatta, mint Hollandiában, 
sokkal kevesebb kutatási támogatás állt rendelkezésre. A más típusú 
tanulási folyamatok azonban sokkal jobb támogatást kaptak, mint Hol-
landiában. A beruházási támogatás már a program korai szakaszában is 
rendelkezésre állt, ez viszonylag nagy felhasználói csoportot hozott létre. 
Ehhez hozzájárult a felhasználók önszerveződése, ami elősegítette a 
használat és a felhasználók és gyártók közötti kölcsönhatás révén meg-
valósuló tanulást. E felhasználók főleg farmerek és kis cégek voltak, 
ezek pártfogolták a szélenergia felhasználását. Ez bizalmat és közös 
gondolkodásmódot hozott létre a turbinagyártókkal. 

Míg Hollandiában a szélenergia innovációs rendszer és a felhaszná-
lók közötti kapcsolat nem volt szoros, Dániában ez annál inkább intenzív 
volt. Ezen felül a dán kutatóintézet jó kapcsolatot tartott fenn a turbina-
gyártókkal is. A kutatók és a gyártók azonosan gondolkodtak a szélener-
gia hasznosításáról, így a kutatók támogatták a gyártókat tanulásban és 
a technológia fejlesztésében. 

A technológiai fejlődéssel lépést tartva a kutatóintézet fokozatosan 
változtatta a turbinagyártók számára nyújtott tudásszolgáltatást. Az 
1970-es években igényelt, közvetlenül felhasználható, gyakorlatias tu-
dást fokozatosan felváltotta a tudományosan megalapozott matematikai 
tudás. A dán szélenergia-innovációs rendszer szereplői egymáshoz al-
kalmazkodtak, együtt fejlődtek, és lépést tartottak a nemzetközi techno-
lógiai fejlődéssel. 

Az innovációs rendszeren belül a turbinagyártók, felhasználók és a 
kutatóintézet közötti kölcsönhatás révén történő tanulás sokkal jobb fel-
tételei – ezek a dán siker legfontosabb okai. A következtetéseket az 1. 
táblázat összegzi. 

 
 

 



 

1. táblázat 
Az alrendszerekre vonatkozó főbb következtetések 

 
 Kutatás révén 

történő tanulás 
Gyártás révén 
történő tanulás 

Felhasználás révén 
történő tanulás 

Kölcsönhatás révén 
történő tanulás 

Hollandia     
Nagy alrendszer (+) 

• A létező ismere-
tek rendelkezés-
re állnak 

• R&D támogatás 
van 

• 
(–) 

Nagyon kevés 
turbinát készí-
tettek 

• 
(–) 

Kevés felhasználó 
• A tulajdonosok nem 

pártolják a szélener-

• 

gia hasznosítását 

(–) 
A turbinagyártók és a 
felhasználók nem azo-
nosan gondolkodnak a 
szélenergiáról 

• Nincs bizalom a gyártók 
és a felhasználók között 

Kis alrendszer (+) 
• R&D támogatás • 

rendelkezésre áll 

(–) 
Nem túl sok 
turbinát építet-
tek 

• 
(–) 

Viszonylag kevés 
turbinatulajdonos, 
mert a beruházási 
támogatást későn ve-
zették be. 

• 
(–) 

A gyártók és a kutatók 
eltérően gondolkodnak 
a szélenergiáról 

• A gyártók és a kutatók 
nem azonos képzettsé-
gűek 

Dánia     
Nagy 
alrendszer 

(–) 
• Csekély R&D 

• 
támogatás 
A létező tudás-
bázis nem hoz-
záférhető 

• 
(–) 

Nagyon kevés 
szélturbinát 
építettek 

• 
(–) 

Kis felhasználói cso- • 
port 

(+) 
Bizalom 

• 
• 

Közös gondolkodásmód 
Szoros kapcsolat a 
turbinagyártók, felhasz-
nálók és kutatók között 

Kis alrendszer (–) 
• Csekély R&D • 

támogatás 

(+) 
Sok szélturbi- • 
nát építettek 

(+) 
Viszonylag nagy 
felhasználói csopor-
tok, mert a beruházási 
támogatást korán be-

• 
vezetik 
A felhasználók ön-
szerveződése 

• 
(++) 

Bizalom 
• Azonos gondolkodás-

mód 
• Szoros kapcsolat a 

turbinagyártók, a fel-
használók és kutatók 
között 

 
Összeállította: Schultz György 
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