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CARGONOMIA
a profi ton túl: barátság, életmód, jóllét

A Cargonomia egyrészt a Zsámboki Biokert 
biodinamikus módon termelt zöldségeinek 
elosztópontja. Az értékesítésa közösség 
által támogatott mezőgazdálkodás elvein 
alapuló dobozrendszerben történik. Emellett 
a Cargonomia teherkerékpáros szolgáltatá-
sokat is nyújt: a speciális teher-kerékpáros 
futárszolgálatának köszönhetően környe-
zetbarát módon kiszállíthatóak a természe-
tet tiszteletben tartva és a munkaerőt sem 
kizsákmányolva megtermelt élelmiszerek. 
A Cargonomia teherkerékpár köz-
pontján  teherbiciklik kölcsönöz-
hetőek, melynek célja a fenntart-
ható városi közlekedés javítása és 
terjesztése. A köz-teherkerékpár 
rendszer a Cargonomia egy további 
partnerének, a Cyclonomiának kö-
szönhető. A „csináld magad” kerék-
párműhely alapító tagjai a javítás-
szervizelés mellett teherbicikliket, 
és ún. low-tech szerszámokat ké-
szítenek. Küldetésük az egyszerű-
en előállítható, az előállításhoz és 
a felhasználáshoz kevés energiát 
igénylő eszközök készítése, a mobilitáshoz 
és a szerszámhasználathoz való hozzáférés 
és a tudás megszerzése, vagyis az „autonó-
mia” javítása. 
A Cargonomia rendszeresen teret ad hasonló 
elvek alapján szerveződő közösségi esemé-
nyeknek. Ilyenek a Repair Café, az elrom-
lott elektronikai eszközök megjavítására, a 
Varronomia, vagyis az elszakadt ruhák meg-
foltozására, vagy a sörkollektor készítése 
tiszta energia előállítására egyszerű tech-
nológia felhasználásával. Emellett számos 
kulturális esemény is helyet kapott már itt. 
Mindezek fontos tudás- és tapasztalatát-
adásra adnak lehetőséget, ahol általában a 
társadalom széles rétegei képviselik magu-
kat.

A három fő tevékenység – az organikus élel-
miszer elosztása, a teherkerékpáros szol-
gáltatások és a közösségi események – egy-
mást kiegészítve, szimbiózisban működnek, 
így erősítve a nemnövekedés elméletéből is-
mert elveket. A piaci, vagyis a profi ttermelést 
célzó tevékenységet (például zöldsédobozok 
elosztása ill. egyéb logisztikai szolgáltatások 
nyújtása ) mellett a mindennapi működésben 
erősen jelen vannak a nyereség elérésén túl-
mutató megközelítések.

A környezeti fenntarthatóság elve minden 
területen megjelenik, az élelmiszerterme-
léstől a szállításig. A működés demokratikus: 
nem csak a projekt koordinátorai, de a kerék-
párfutárok vagy a gyakornokok is beleszól-
hatnak a konszenzussal születő döntésekbe.
A kölcsönösségen és a szolidaritáson alapu-
ló „ajándékgazdaság” jellemzői a működés 
alapját képezik, ami a tagok és a partnerek 
között az egymás iránti bizalomban, egymás 
segítésében és támogatásában testesül 
meg. Több tag is önkéntes munkával támo-
gatja a Cargonomiát, így a profi t helyett a 
valós értékteremtésen lehet a hangsúly, és 
ezt nem írhatja felül a rövid-távú nyereség-
szerzés. Az együttműködésben fontos sze-
repe van a reciprocitásnak: a tagok csupán 

közvetett módon részesülnek a Cargonomia 
által elért nyereségből, az egyéb javak és 
szolgáltatások cseréje azonban annál gya-
koribb. Ez megvalósulhat egymás ajánlásá-
ban, kommunikációban nyújtott segítség-
ben, de konkrét javak, például az el nem adott 
kenyér vagy a már nem eladható zöldségek, 
cseréjében is.
Mindezek következtében a munka nem pusz-
tán jövedelemszerzés, hanem olyan értel-
mes időtöltés lehet, amely során az emberek 

jól érezhetik magukat, miközben 
társadalmi szinten hasznot terem-
tenek, és nem károsítják a környe-
zetüket sem.
A Cargonomia e tevékenységek 
együttesével igyekszik valósággá 
tenni a nemnövekedés elveit, egy 
olyan szervezet keretében, ahol a 
nyereség generálása nem cél, ha-
nem eszköz. Egy évnyi működés 
után még mindig csupán kísérlet-
nek tekinthető, hiszen a jelenlegi, 
profi torientált  és növekedésen 
alapuló gazdaságban számos kihí-

vással kell szembenéznie. E nehézségekkel 
szemben támaszt jelent a szervezetre és 
tagokra jellemző erős elméleti háttér. Bízunk 
benne, hogy a Cargonomia mintája hosszú 
távon a csupán profi ttermelést célzó válla-
latok alternatívája lehet. 
További információ a nemnövekedésről: 
http://nemnovekedes.net/?page_id=23
a Cargonomiáról: 
http://hvg.hu/itthon/20151218_
Cargonomia_Zsamboki_biokert_Kantaa_
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A Cargonomia1 egy nemnövekedés inspirálta, szervezetek és barátok közötti együttműködés, amit 
egy csapat hasonlóan gondolkodó, azonos értékrendet valló és egymást kiegészítő tevékenységgel 
foglalkozó fi atal hozott létre 2015 májusában. A szervezet organikus termékeket elosztó és városi 
fenntartható közlekedési módokat hirdető központként működik. Ahogyan a nemnövekedés2 is ho-
lisztikus szemléletet képvisel, úgy a Cargonomia is átfogó működési elvekkel, értékekkel és tevékeny-
ségi körrel rendelkezik.


