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Mi a Nemnövekedés /Degrowth/ ? Az az életszemlélet, amely a gazda-
ság egysíkú kielégülésében (materi-
alizmus) keres kielégülést nem illik 
bele ebbe a világba, mert semmilyen 
korlátozó elvet nem tartalmaz, mi-
közben a környzet, amelyben meg-
nyilvánul, szigorúan korlátos. 

Létezhet növekedés egy meghatá-
rozott cél eléréséig, de nem létezhet 
határtalan általános érvényű növe-
kedés.

A buddhista szemléletmód az embe-
ri igények kielégülését próbálja ma-
ximalizálni a fogyasztás optimális 
rendje mellett. 

A nagyobb társadalmi jólét biztosítása lehetséges az anyagi termelés és a természeti erőforrások állandó hasz-

nálatának növelése nélkül is. A fejlődés nem szorítkozhat a GDP-ben mért növekedésre; igazi alapját a tudás, a 

közösségi élet és a valódi jólét bővülése jelenti.

célok:

 

- gazdasági tevékenységek lokalizációja

- közösségek külső függőségének csökkentése

- (anyagi) fogyasztások önkéntes visszafogása

- foglalkozatottság körének szélesítése a produktivitás 

 hatékonyságának rovására

- (szűkülő) erőforrások demokratikus elosztása



Honnan ered a mozgalom?
 a Research and Degrowth hálózat
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Crox-Rousse, Lyon, társadalmi mozgalom
(autómentes város,  élelmiszer szövet-
ségek, hírdetés ellenzők..stb)
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már 50 tag a világ 
minden részéről
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 „Célunk a közös gondviselés és 
felelősség az emberiség jövőjéért!”
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Alternatives and Non-violence, Silence 
-Ecology ökológiai magazin, 2002
Vincent Cheynet, Bruno Clementin

‘Unmake development, remake the world’ , 
UNESCO konferencia Párizsban, 2004

‘La Décroissance’ havi lap

First international conference on Economic De-growth for Ecological Sustainability and Social Equity, Paris, April 18-19th 2008

1

Proceedings of the First International Conference on

Economic De-Growth for Ecological Sustainability and Social Equity

Paris, 18-19 April 2008

„The big transition: Degrowth as a passage of civilization”

Jacques Ellul
Francois Partant
Bernard Charbonneau

Aurelio Peccei
Alexander King
Hugo Thiemann
Max Kohnstamm
Jean Saint-Geours
Erich Jantsch
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Mit kívánunk a tudósoktól és mér-
nököktől? Módszerek és felszerelések 
kellenek, amelyek: 

- elég olcsók ahhoz, hogy mindenki 
számára elérhetők legyenek
- kis léptékben alkalmazhatók
- összeegyeztethetők az ember alko-
tásigényével

Mi a Nemnövekedés /Degrowth/ ?
 társadalmi jólét: a fejlődés kibővített értelmezése

- tudás

- tartósabb fogyasztási cikkek használatának kiterjesztése

- energiahatékonyság

- jobb társadalmi munkamegosztás

- házimunka

- önkéntesség

- gyermeknevelés

- közösségi-kulturális tevékenységek

- kézműves tudás

El kell ismerni az olyan, GDP-t nem növelő,  tevékenységek fontosságát, amelyek a társadalom és gazdaság 

alapjait építik és a köz számára hasznos javakat állítanak elő. A kibővített fejlődés fogalomának mutatói: 

GDP



A mozgalom megnyilvánulási formái - példák
Christiana

(1971-től) önjelölt autonóm városrész Koppenhágában, közel ezer állandó (és sok ideiglenes) lakossal, amely 

84 hektárnyi területen terül el a dán főváros Christianshavn kerületében. A dán hatóságok Christiániát kom-

munaként kezelik, és e területnek egyedülálló státusza van, amit külön törvény szabályoz. Lakói: sok a szociális 

támogatást igénylő, hontalan, munkanélküli, diákok, zenészek, művészek és értelmiségiek is.

 

- anarchiában élnek, nincs rendfenntartó

 hatóság

- saját színtársulat: „Solvognen group”.

- kézműves vállalkozások 

- népszerű a dánok körében: 

 sikeres társadalmi kísérletnek tartják 

- jogi státusza folyamatos viták tárgya



A mozgalom megnyilvánulási formái - példák
Can Masdeu

Barcelona külvárosában egy önkényes helyfoglalással kialakított szociális központ, lakhely és közösségi kert 

egy korábban 53 évig üresen álló korházépületében és kertjében. 2002-ben vált híressé, amikor 3 napig ellenállt 

a közösség a rendőrség erőszakos kilakoltatási kísérletének. Vasárnapokon 100-300 vendég érkezik, hogy részt 

vegyen ökológiával és helyi önfenntartással foglalkozó workshopokon.

tevékenységek, műhelyek, csoportok:

 

- környezetvédelem

- permakultúra és biogazdálkodás 

- közösség-szervezés

- politikai ellenállás

- független fimkészítés-vetítés

- zene, tánc 

- ismerkedés a hellyel



A mozgalom megnyilvánulási formái - példák
Can Decreix

Franciaország és Spanyolország határán, Cerbere városában. Egy nyitott kísérleti-találkozási hely: ahol 

a nemnövekedés elméleti elveit gyakorlatban próbálják megvalósítani. Általános elv, hogy minimális 

energiafelhasználásal és környezetterheléssel, összetett vízhasznosítással, elektromosság nélküli konyha- és 

mosórendszerekkel biztosítsák a jelenlétet. Menedék.

tevékenységek:

 

- szölőművelés

- oliva fa liget 

- a lehetséges legnagyobb mennyiségű ehető 

 növénytermesztés

- lehetőség elvonulásra



Research & Degrowth hálózat

Nemzetközi szövetség, amely a nemnövekedés akadémikus kutatásával, terjesztésével és kapcsolódó esemé-

nyek szervezésével foglalkozik.  

http://www.degrowth.org 

http://degrowthpedia.org 

http://demagazine.eu 

http://www.decroissance.org France

http://www.objecteursdecroissance.be Belgium http://

www.degrowth.eu

http://www.ladecroissance.net

http://www.simplicitevolontaire.org 

http://www.decroissance.qc.ca/ Quebec

http://www.decreixement.net/ Catalunya

http://www.decrescita.it Italy

http://www.decrescitafelice.it

http://www.decroissance.ch Switzerland

http://www.decroissance-bern.ch/ 

http://www.degrowth.ch 

http://transitionculture.org 

http://www.entropia-la-revue.org Journal – France

http://www.decroissance.info 

http://bretagnedecroissance.fr 

http://wachstumsruecknahme.qsdf.org  Deutsch

http://postwachstum.net Deutsch

http://www.postwachstumsoekonomie.org Deutsch

http://www.deshazkundea.org/ Pays Basque

http://descrecimiento.blogspot.com/

http://decreixementmallorca.wordpress.com/ 

http://www.montreal.degrowth.org  May 14-20 

conference, Montreal

http://montreal2012.wordpress.org English French & 

http://www.venezia.degrowth.org (to come)

http://www.de-growth.com/vancouver/ 



a budapesti nemnövekedési mozgalom
 tagok, célok

Vincent Liegey: PhD Corvinus Egyetem, Francia Intézet

Adrien Despoisse: közlekedéstervező, ENTPE - Lyon

Szabó Rebeka: PhD ELTE, Botanikai Intézet, LMP képviselő

Bertényi Gábor: PhD ELTE, szimpla piac

Balázs Bálint: PhD Szent István Egyetem, ESSRG (körny. társ. kut.)

A « nemnövekedés és átalakulás » (« Degrowth and Transition »), mint vezérlőelv mentén a központban olyan 

transzdiszciplináris kutatásokkal foglalkoznánk, amelyek egyaránt alkalmaznak elméleti és gyakorlati megkö-

zelítést és építenek széleskörő civil  részvételre.



Nemnövekedési központ 
 helykeresés

A cél, hogy találjunk egy elhagyatott, kerttel rendelkező épületet városi környezetben, ahol kísérletezhetünk 

az átmenet különböző aspektusaival az élelmiszer, energia és egyéb szolgáltatások szempontjából megvalósuló 

önellátás révén.

Budapest előnyei:

- regionális központ

- magas laksűrűség

- történelmi, társadalmi beágyazottság

- aktuális gazdasági helyzet

- elérhető ingatlanárak

- sok (részben) üresen álló épület

- többnyelvűség



Nemnövekedési központ  
 felvetések a központ működési tevékenységeire

- független, önálló kutatási csomópont

- nemzetközi hálózatba való bekapcsolódás, kutatók fogadása

- épületet rehabilitáció

- fenntarható földművelés (permakultura, magbörze)

- fenntarható energiai termékek fejlesztése 

- közös és önigazgatási lakóhelyek 

- műhelyek : hulladék újrahasznosito műhely, javitó műhelyek

- kulturális események (étterem, zene, színház, konferenciák)

- önképző körök 

- ingyenes tér (elektromos háztartási eszközök, szerszámok, stb…) 

- mosoda

- közösségi konyha, slow food

- méh együttműködés egész megyével 

- műhelyek rászorulóknak 

- nevelési műhelyek

- újságiró centrum , független, nyomozó, civil és alternativ médiumok (radió, újság , honlap…)

- független nyomda

- orvosi és betegségi centrum (megelőzés , alternatív gyógymódok)

- könyvtár, publikációk megosztása, fordítás



megújuló energiák hasznosítása

-egyensúly aktív és passzív stratégiák között

-passzív stratégia:  geometria, felület

    tájolás

    külső belső burok

    természetes szellőztetés

    napfény hasznosítás, kizárás

     hőtároló tömegek

-kondícionált terek minimalizálása, életmód

-köztes terek használata, közös használata

-városi kontextus kapcsolatai

A Műegyetem diákjaiból és tanáraiból önkéntes alapon szerveződött projekt. Célunk volt résztvenni egy nem-

zetközi versenyen, mely kapcsán bemutathattuk gondolatainkat a megújuló energiákkal kapcsolatban. 

If you want to go fast, go alone.
if you want to go far, go together.

   african proverb

Esettanulmány 
 Solar Decathlon



Esettanulmány 
 Solar Decathlon


