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Adrien Despoisse (közlekedéstervező) és 
Vincent Ligey (programszervező - Francia Intézet), a Budapesti 
Nemnövekedés Központ, a „Csigaház” leendő vezetői. 

felmérések szerint a városban 10 km - en belül gyorsabb biciklivel közlekedni mint bármely más járművel

„CSIGAHáz”

- a Nemnövekedés
Budapesti Kutatási 
Központja

A „Nem-növekedés és 
átmenet” („Degrowth and 
Transition”) mint vezérlőelv 
mentén a Központ olyan 
transzdiszciplináris, kiegyen-
súlyozottan elméleti és gya-
korlati kutatásokkal foglal-
kozna, amelyek építenek a 
széleskörű civil  részvételre.

Működési helyszínként ideá-
lis volna egy jelenleg üresen 
álló, könnyen megközelíthe-
tő üres házat, házrészt keres, 
alacsony bérleti díj mellett.

épületrehabilitáció
(minimálisan szükséges felújítás, 
térhasználati átértelmezés)

közösségi kert
(permakultúra, tetőkert, 
magbörze)

szociális központ
(különböző generációk segítése)

közösségi lakhely
(háztartási eszközök, 
munkák megosztása)

önszerveződő 
tárgyalkotó műhelyek 
(bicikliműhely, karbantartó mű-
hely, asztalos műhely, ruhacsere 
börze, fazekas műhely, stb.)

önellátásra oktató 
workshopok
(főzés, kertészkedés, biciklijaví-
tás, passzív rezisztencia)

közösségi tér
(slow-food étterem, 
bár, játékok)

helyi érdekű piac
(idő-, szolgáltatás-, 
és eszközcsere)

környezettudatossági 
oktatási központ
(a környékbeli általános- és 
középiskolákkal együttműködve)

energetikai kísérletek
(szélmalom, naptér, stb.)



KözöS Ház KONCEPCIó: 
kis költségvetésű, nonprofit szervezetek által közösen használt épület: 

- melynek bérleti díja alacsony
- cserébe a csoportok vállalják a ház lakhatóvá tételét
- a „komfortfokozatot” az ökológia szemlélete szerint alakítják
- ezt a közösségteremtő szemlétet igyekeznek a lehető legtöbb városlakónak átadni a ház sza-
bályozottan nyitott működése révén
- nyitottság feltétele, hogy biciklisen és gyalogosan könnyen elérhető legyen a hely

degrowth csoport

A nemzetközi mozgalom hazai csoportjának célja, hogy a világban uralkodó 
„növekedés centrikus” gondolkodás helyett a növekedéstől független fejlődés-
re forduljon a figyelem, az élet minden területén.

bringakonyha

Egy bringás közösségi szerelőműhely, ahol a közös tanuláson, adomány gyűjté-
sen, adomány kerékpárok építésén van a hangsúly.

védegylet

Az egyesület célja a természeti és kulturális sokféleség megőrzése, a felelős-
ségtudat megerősítése,
az állampolgári részvétel és környezettudatos magatartás megteremtése, egy 
jobb minőségű élet eléréséhez.

védegylet

nemnövekedés

bringakonyha

lakás

önkéntes 
szállás

üvegház

hub iroda

teakonyhával

közösségi
konyha

kávézó
„fair trade”

kézműves 
bolt

műhely

piac

oktatókert



HELyKErESÉS 01 _ öNKOrMáNyzATOK MEGKErESÉSE

Levélben kerestük meg a kerületi főépítészeket és vagyongazdálkodási 
osztályok vezetőit, hogy van-e a kerületükben a „Közös Ház” projekt számára 
alkalmas használaton kívüli, üres ingatlan. 

A 23 kerület közül 2 reagált konkrét, támogató javaslattal

xx. kerület (kispest): 
Szimpatizál a Degrowth mozgalommal, a központ számára felajánja a volt 
helytörténeti múzeum kúriaépületét. 

v. kerület (belváros): 
Számára komoly gondot jelentenek az önkormányzati tulajdonban lévő 
pincehelyiségek (összesen 78 db.), melyek hasznosítására, kedvezményes 
bérbevételére pályázatot írtak ki. 







bp. v. ker. _ október 6. utca 3.
önkormányzati pince
nettó alapterület: 248 m2
bejárat: utcai
WC/mosdó: nincs
kedvezően nagy dongaboltozatos, 
de rosszul megvilágított terek

bp. v. ker. _ báthory utca 24.
önkormányzati pince
nettó alapterület: 207 m2
bejárat: utcai
WC/mosdó: van
jól megvilágított, tágas, 
de erősen vizesedő terek

bp. v. ker. _ honvéd utca 8.
önkormányzati pince
nettó alapterület: 150 m2
bejárat: utcai
WC/mosdó: nincs
Két egyszerű, dongaboltozatos tér, 
egy gázvez. zavaróan alacsonyan



bp. v. ker. _ október 6. utca 3.
önkormányzati pince
nettó alapterület: 252 m2
bejárat: utcai
WC/mosdó: nincs
rossz állapotú, mélyen elhelyezkedő,
 sötét, kis belmagasságú terek

bp. v. ker. _ alkotmány u. 16. 
önkormányzati pince
nettó alapterület: 188 + 119  m2
bejárat: utcai
WC/mosdó: van
nagy légterű, de nedves donga 
és poroszsüveg boltozatos terek









kisméretű tégla 
teherhordó fal

vasbeton födém
sérült tetőszigeteléssel

kovácsoltvas korlát
tardosi mészkő 
függőfolyosó

félnyeregtető,
kettős hódfarkú 
cserepfedéssel

a szomszédos ház
tűzfalán felfutó 
téglakémények

tégla 
dongaboltozat

acélgerendás
téglafödém

fagerendás födém

kisméretű tégla
teherhordó fal

pincebevilágó 



kávézó

kert

bolhapiac
kert

konferencia
kávézó

műhely
konyha

utcai szárny
59,82 m2

5,00 x 12,00 m
bm 3,65 m

udvari szárny
92,36 m2

4,43 x 20,80 m
bm 3,70 m

toldalék szárny
46,60 m2
5,00 x 7,70 m
bm 2,59 m

udvar
116,07 m2

9,70 x 12,55 m

hátsó udvar
219,63 m2
15,10 x 14,85 m

jóga
üvegház

csendiroda

konferencia
iroda

lakások
hostel
irodák

utcai szárny
72,12 m2

5,00 x 14,40 m
bm 3,62 m

udvari szárny
92,65 m2

4,64 x 20,80 m
bm 3,62 m

tetőterasz
52,80 m2
5,48 x 9,48 m

11,01 m2
4,53 x 2,49 m

műhely
kávézó
slowfood
konyha

raktár

konferencia
meditáló

csendiroda

raktár

57,36 m2

4,85 x 11,87 m
bm 2,54 m

41,01 m2
3,96 x 10,26 m

bm 2,40 m

13,74 m2

3,22 x 4,27 m
bm 2,40 m

19,77 m2
1,90 x 9,75 m
bm 2,54 m

33,88 m2
4,61 x 7,36 m
bm  2,59 m


















































