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7. Knowledge economy for sustainable livelihoods - Cold 

Mountain Shelter value chain analysis in 

Transdanubian mountain reference landscape 

 

Cold Mountain Shelter is a growing community of 

young, educated environmentally conscious lifestyle 

migrants. They live mostly off grid, with sustainable 

solutions for energy and water management, 

producing food through permaculture, forest 

agriculture, contour farming, extensive animal 

husbandry, etc. Nevertheless, their main ‘products’ 

are in knowledge economy as they are developing a 

complex, organic, lived-knowledge-base on 

sustainable livelihoods. They organise courses, 

events, exhibitions in permaculture, orcharding, 

sustainable water/energy management, construction 

and community building. Through a nation-wide 

association of lifestyle migrants (All-goes-together 

Association) they participate in creating an online platform to share environmental- and 

community friendly technology (both innovative and traditional) organising a yearly festival and 

helping to develop local and regional nods of environmentally conscious communities. Their 

activities are relevant for land use, saving and creating environmental and community values, 

and it is an excellent example of how a conscious and powerful community can create and 

spread knowledge about resilience and sustainability. They innovate, combine traditional 

knowledge with technology, creating completely new frameworks and patterns, showing an 

alternative, and real life solutions for some of the most important problems of our times, 

representing an important socio-economic trend, spreading fast in developed countries. 
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Native language 

A fenntartható életvitel tudásgazdasága – A Dunántúli-középhegységben található 

Hideghegyi Menedék értéklánc elemzése 

A Hideghegyi Menedék fiatal, művelt, környezettudatos életmódot folytató életmódvándorok 

közössége. Off-grid életet élnek, fenntartható energia- és vízgazdálkodási megoldásokkal, 

élelmük nagy részét környezetkímélő gazdálkodási módokon keresztül (permakultúra, erdőkert, 

gyümölcsészet, szintvonalas gazdálkodás, extenzív állattartás stb) maguk termelik. Ugyanakkor 

fő termékeiket a tudásalapú gazdaságban találjuk, a fenntartható élettel kapcsolatos, komplex, 

organikus, megélt tudásbázis felépítésén dolgoznak. Tanfolyamokat, rendezvényeket, táborokat 

szerveznek a permakultúra, a gyümölcsészet, a fenntartható víz- és energiagazdálkodás, az 

építőipar és a közösségépítés területén. Országos szervezetükön keresztül (Mindenegyüttmegy 

Egyesület) részt vesznek egy online platform létrehozásában a környezet- és közösségbarát 

technológiák (innovatív és hagyományos) megosztására, a Gyüttment fesztivált szervezik és 

segítenek a környezettudatos közösségek helyi és regionális csomópontjainak kialakításában. 

Tevékenységük releváns a fenntartható földhasználat, a környezeti és közösségi értékek 

megőrzésének szempontjából, és kiváló példa arra, hogy egy tudatos és erős közösség hogyan 

hozhat létre és terjeszthet megélt tudást a fenntartható élettel kapcsolatban. Újítanak, a 

hagyományos tudást ötvözik modern technológiával, új mintákat hoznak létre, alternatívát és 

valós életszerű megoldásokat mutatva korunk égető problémáira, a fejlett országokban gyorsan 

terjedő társadalmi-gazdasági trendeket képviselve. 
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