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Nemnövekedés 
Konferencia

Minden józanul gondolkodó ember tisztában van azzal, hogy a gazdasági növekedésnek vannak 
határai. A népességrobbanás és a GDP növekedés hajszolása végveszélybe sodorja Földünket.

Ezekről és ezekhez hasonló fontos kérdésekről kaphatunk információt 
és cserélhetünk véleményt konferenciánkon.

Program
8:30 Kapunyitás

8:40-9:30 Regisztráció és kézműves foglalkozás
- elkészítheted konferencia szatyrodat papírból, de varrhatsz 

textil bevásárlószatyrot igazi régi varrógéppel 
- játékok hulladékból

9:30 Megnyitó 
Handó János, a Gyeregyalog.hu Egyesület elnöke és Gonda Tibor, a program főszervezője

9:40 A gazdasági növekedés hatásai és veszélyei
Szakmai partner a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

Herner Katalin egyesületi titkár: A KÖVET küldetése és konkrét feladatai a fenntartható 
gazdálkodás előmozdításáért.

Handó János az Európai Unió Üzleti Környezetvédelmi Díj nyertes Katica
Tanya tulajdonosa: Üzemeltetés 0 emisszióval?!

Tóth Gergely: ” Gazdaságkor bálványai”

10:40 Pódiumvita az előadókkal

11:00-11:30 Szünet
Ökocsali, Mecsek Zöldút és Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet Öko Büféje

- Van-e alternatívája a folyamatos növekedésnek?
- Boldogabb lett-e az ember a nagyobb GDP-től?

- Az egyik legdinamikusabban növekvő gazdasági ágazat, a turizmus, 
milyen mértékig felelős a kedvezőtlen környezeti folyamatokért?

- Muszáj-e egyre messzebb és egyre gyorsabban utazni az élményért?
- Hogyan lehetne a fenntarthatóság elvét jobban 

érvényesíteni a turizmusban?



Kísérő rendezvények
14:20-16:00 Workshop

Kézműves foglalkozás felnőtteknek Vandával és Szilvivel. Kreatív ajándékok,
játékok, és más hasznos dolgok hulladékokból.

14:20 Workshop
Téli maradékok, és a  tavasz első ízei: növénygyűjtő séta, majd kb. 15 órától

estig előadás és ételkészítő workshop.
A workshop a Gyeregyalog.hu Egyesület Eat Green c., HUHR/1601/2.1.3/0022

azonosító számú projektje részeként valósul meg.

11:30 A turizmus környezeti hatásai és lépések a fenntartható turizmus irányába
Prof. Michalkó Gábor, MTA Földrajzi Intézet: A totális turizmus veszélyei és környezeti hatásai

Hársas Péter fesztiválszervező: Fesztivál 0 hulladékkal? A Gyüttment
Fesztivál környezettudatos szervezési gyakorlata

12:20 Fenntartható turisztikai jó gyakorlatok a régióban
Szakács Éva (Mecsek Zöldút Egyesület): Nemnövekedés zöldutas módra 

 SEFAG Zrt.: Fenntartható turizmus a somogyi erdőben

12:40 Kerekasztal beszélgetés és vita az ökoturizmus 
és fenntartható turizmus kérdéskörében

Résztvevők: Prof. Michalkó Gábor, Dr. Németh Ibolya (Bio Bia), 
Hársas Péter - Gyüttment Fesztivál, és a közönség. Vitavezető: Dr. Gonda Tibor

13:20-14:10 Orfű ízei: Ebéd kizárólag helyi termékekből

Konferencia zárás
A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztráció: okoklaszter@gmail.com

Szervező: Gyeregyalog.hu Egyesület 
Társszervező: Orfűi Turisztikai Egyesület
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