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Budapest megújult, ambiciózus városdiplomáciai tevékenysége a városok gazdasági, 

társadalmi, kulturális és politikai szerepének az elmúlt évtizedeken lezajlott felértékelődését 

tükrözi. Célja, hogy a 2019 októberi önkormányzati választásokon többségi támogatást kapott 

koalíciós platform értékalapjain, a globális kihívásokhoz (klímakrízis, közegészségügyi krízis 

stb.) nemzetközi keretekben és összefogásban gondolkodó szemlélettel és a budapesti polgárok 

életkörülményeit ténylegesen javító külkapcsolati tevékenységgel újrapozícionálja a fővárost a 

nemzetközi színtéren. A Budapest városdiplomáciai tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat a 

Főpolgármesteri Hivatalban a Városdiplomáciai Csoport és Budapest Főváros Brüsszeli 

Képviselete végzi, a Hivatal szakmai egységeivel szoros együttműködésben. Városdiplomáciai 

tevékenységünk az elmúlt 11 hónapban az alábbi fő csomópontok köré szerveződött.  
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1. Új lendülettel már járt utakon: A hagyományos bilaterális és 

multilaterális kapcsolatrendszer fejlesztése 

Budapest külkapcsolatainak továbbra is kulcseleme a hagyományos bilaterális és multilaterális 

kapcsolatrendszerünk fejlesztése. Bilaterális együttműködéseink mindenekelőtt értékalapúak: 

azon városokkal keressük az együttműködést, amelyek hozzánk hasonlóan a fenntarthatóság, a 

részvételiség, a társadalmi befogadás és a pluralizmus értékei és városvezetési céljai mentén 

tájékozódnak.  

Kétoldalú kapcsolataink építése nem öncél: a velünk hasonló célokat követő városoktól jó 

gyakorlatokat ellesve kívánunk javítani a budapestiek életkörülményein.  Az elmúlt hónapok 

folyamán Béccsel szociális lakhatás és okosváros, Amszterdammal a fenntartható turizmus, 

Koppenhágával és Londonnal a fenntartható közlekedés, Párizzsal pedig a részvételi 

költségvetés kérdésében kezdtünk dialógust. Mindeközben mi is átadjuk saját tapasztalatainkat: 

Tiranának vízügyi, Pozsonynak pedig a gyógyfürdőkkel kapcsolatos kérdésekben segítünk.  

További kiemelten fontos szempont kétoldalú kapcsolatrendszerünkben a határon túli magyar 

városokkal való kapcsolattartás, a főváros és a határon túli magyarok városok közötti élénk 

kulturális és civil kapcsolatok fejlesztése. Ez utóbbi kapcsán kiemelendő, hogy Kassával idén 

testvérvárosi együttműködést írunk alá.  

A multilaterális együttműködéseinkben szintén építünk már meglévő tagságunkra fontos 

nemzetközi városszövetségekben (pl. Covenant of Mayors, Global Covenant of Mayors, ICLEI, 

UCLG). Emellett szakpolitikai prioritásainknak megfelelően új nemzetközi fórumokhoz 

csatlakozásunk, - különös tekintettel a fenntarthatósági és klímavédelmi célú szervezetekre. 

Ennek szellemében erősítettük részvételünket a legnagyobb európai városszövetség, az 

EUROCITIES tematikus munkacsoportjaiban, hosszabb szünet után ismét beléptünk a mintegy 

30 országból kb. 1000 helyi önkormányzatot tömörítő Energy Cities (EC) együttműködésbe, 

csatlakoztunk a Cities Today Institute szakmai szervezethez, és megkezdtük csatlakozásunkat 

a C40 klímaváltozás ellen küzdő nagyvárosi elitklubhoz.  

Karácsony Gergely főpolgármester, a főpolgármester-helyettesek, és a Főpolgármesteri Hivatal 

szakmai vezetői a 2019 októbere óta eltelt időszakban ezen elvek jegyében bonyolították 

nemzetközi kontaktusaikat.  

2. Új, értékalapú szövetségek: A Szabad Városok Szövetsége 

Értékalapú városi szövetségépítésünk kiemelten fontos eleme a 2019. december 16-án Varsó, 

Prága és Pozsony főpolgármestereivel közösen megalakított és a jövőben várhatóan tovább 

bővülő Szabad Városok Szövetsége. Az alapító dokumentum a Szövetség három fő célkitűzését 

jelöli meg. 1) A liberális demokrácia, a pluralizmus és a fenntarthatóság értékeinek közös 

képviselete és védelme térségünkben. 2) Lobbitevékenység a jobb hozzáférés érdekében az 

Európai Unió klímavédelmi forrásaihoz 3) Szakmai együttműködés a prioritásként megjelölt 

szakpolitikai területeken (pl. klímavédelem, részvételiség, digitalizáció).  

Az alapító nyilatkozat céljait követve a Szövetség tagjai az elmúlt 9 hónapban az alábbi 

lépéseket tették: 
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• 2019. december 8-án, a magyaroroszági színháztörvény elleni budapesti tömegtüntetés 

estéjén a prágai Cseh Nemzeti Színházat a városvezetés szolidaritásból zöld színben 

világította ki.  

• Karácsony Gergely Facebook-posztban és levélben (2020. április 28.) fejezte ki 

szolidaritását Zdeněk Hřib polgármesterrel, amikor az utóbbit egy tervezett merénylet-

kísérlet miatt rendőrségi védelem alá helyezték.  

• Matúš Vallo polgármester levélben fejezte ki szolidaritását Karácsony Gergely 

főpolgármesterrel, amikor utóbbi ellen a koronavírus-járvány idején magyar kormány 

hamis állításokon alapuló lejárató kampányt folytatott.  

• 2020. június 26-án a Szövetség három főpolgármestere (Rafal Trzaskowski varsói 

főpolgármester a lengyel elnökválasztási kampány miatt nem volt jelen) a German Marshall 

Fund éves Brussels Forum eseménysorozatának keretében részt vett „A városok menthetik 

meg a demokráciát” című online panelbeszélgetésen. A beszélgetés fő témája a 

nagyvárosok szerepe volt a liberális demokrácia és a részvételiség erősítésében.  

• A liberális demokrácia védelme és a városi összefogások témájában a főpolgármesterek 

közös megjelenést terveznek a Globsec 2020 Bratislava Forumon (október 7—8.), és az 

Közép-Európai Aspen Intézet november 19-20-i konferenciáján.  

• A Szövetség tagjainak szakpolitikai együttműködését 2020 első félévben a koronavírus-

járvány elleni védekezéssel kapcsolatos tapasztalatcsere is meghatározta. A Szövetség 

főpolgármesterei 2020. május 20-án videokonferencián vitatták meg a járvány elleni 

védekezés tapasztalatait és legjobb gyakorlatait (erről bővebben a Városdiplomácia 

világjárvány idején c. részben).  

3. Lobbizás az Európai Unió klímavédelmi és poszt-COVID19 

forrásaihoz való jobb hozzáférés érdekében 

Városdiplomáciai tevékenységünk egyik legfőbb iránya a fenntarthatósági (illetve 

posztpandémiás gazdasági kilábalási) célú közvetlen városi EU-s támogatásokra irányuló 

kezdeményezésünk. Ezt Budapest javaslatára a Szabad Városok Szövetsége indította útjára 

2020 februárjában, de az hamar túlnőtt a Szövetség keretein, és összeurópai keretekbe 

helyeződött át.  

 

Az összeurópai városi mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntarthatósági, (majd 

posztpandémiás gazdasági kilábalási) célú közvetlen városi támogatások fontosságára az EU 

következő több éves költségvetésében, illetve a European Green Deal, a Recovery and 

Resilience Facility és a REACT EU programokhoz kapcsolódó források elosztásában. 

Kezdeményezésünk az alábbi érvrendszerre épül:   

 

• A klímakrízis (csak úgy, mint a koronavírus-járványt követő gazdasági válság) 

különösen súlyosan érinti az európai népesség háromnegyedét kitevő városi lakosságot.   

• Az európai városi lakosság döntő többségben támogatja a progresszív klímapolitikát, és 

ezt várja el a helyi, a nemzeti és az EU-s szinttől egyaránt. A bátor klíma-politika alapvető 

demokratikus elvárás.  

• A városok rendkívül nagy CO2-kibocsátók (fosszilis alapú közlekedési és fűtési 

rendszerek, valamint a nagyvárosi életmódból, fogyasztási szokásokból származó 

károsanyag-kibocsátás), így ebből adódóan sokat is tudnak tenni a klímakrízis elleni 

küzdelemben. 

• A városok a nemzeti kormányoknál kisebb volumenben, ugyanakkor azoknál 

gyorsabban és hatékonyabban képesek klíma-védelmi intézkedéseket végrehajtani, és a 
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központi kormányzatnál kevésbé vannak kitéve a hagyományos nagyipari és energiaipari 

lobbi nyomásának. 

• A városok tehát – megfelelő források birtokában - stratégiai szövetségesei lehetnek 

mind az EU-nak, mind a tagállami kormányoknak Európa legfontosabb célja, az Európai 

Zöld Megállapodás (European Green Deal) végrehajtásában, Európa karbonsemlegessé 

tételében.   

Kezdeményezésünkkel kapcsolatban fontos kiemelni 

1. Nem a jelenlegi elosztási rendszer nagymértékű átalakítását szorgalmazzuk, csupán 

olyan, kisebb jogszabálymódosításokkal könnyen megteremthető mechanizmusok 

bevezetését, amelyek megteremtik annak lehetőségét, hogy a városok egyes 

fenntarthatósági célú forrásokra közvetlenül pályázhassanak, ezzel is segítve az EU 

stratégiai céljainak megvalósítását. 

2. Lobbink nem térség-specifikus. Májusi pozíciós papírunkat (lásd lentebb) immár 

összesen az európai lakosság közel 9 %-át kitevő 31 város támogatja. Javaslataink egyúttal 

összehangban állnak a legnagyobb európai városszövetség, a EUROCITIES, illetve az EU 

tanácsadó és konzultatív szerve, az Európai Régiók Bizottsága korábban megfogalmazott 

javaslataival a nemzetállami alatti szint növekvő mértékű bevonására az EU stratégiai 

céljainak kialakításába és végrehajtásába. 

 

Eddigi lépéseink:  

• A négy főpolgármester 2020 február 11-én levélben fordult a három fő EU-s intézmény 

elnökéhez, melyben kifejtette a közvetlen városi finanszírozás mellett szóló érveiket. 

Február 12-én a főpolgármesterek egy brüsszeli sajtótájékoztatón mutatták be a levelet, 

majd találkoztak Timmermans Európai Bizottság-i alelnökkel és Elisa Ferreira kohéziós 

politikáért felelős EU-biztossal. A levélhez 36 európai város csatlakozott. 

• 2020 májusában egy részletes szakmai anyagban (ún. pozíciós papírban) fejtettük ki, 

hogy milyen jogi lehetőségeket látunk a közvetlen városi finanszírozási formák 

bevezetésére. Ilyen például az Európai Városi Kezdeményezésre vonatkozó jogszabály 

módosítása, a helyi önkormányzatok fokozottabb közvetlen bevonása a Fenntartható 

Városfejlesztés, illetve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz programokba, valamint a 

közvetlen hozzáférést biztosító, városokra szabott megoldások alkalmazása az Európai Zöld 

Megállapodásban és a COVID19-járvány utáni talpra állást segítő pénzügyi eszközökben 

(RRF, REACT EU, etc.). Ezekhez a javaslatokhoz idáig a V4-fővárosokkal együtt az 

európai népesség közel 9 %-át kitevő 31 város csatlakozott.   

• A pozíciós papírt június 10-én Budapest Főváros Brüsszeli Képviselete és az Európai 

Zöld Párt közös szervezésében webináriumon mutattuk be. A webináriumon részt vettek és 

javaslatainkat megvitatták a legfontosabb európai stakeholderek képviselői (Európai 

Bizottság, német EU-elnökség, EUROCITIES, Régiók Bizottsága, EP: Zöldek és Megújuló 

Európa politikai csoportok) A webináriumot Karácsony Gergely főpolgármester nyitotta 

meg, és felszólalt Hřib prágai főpolgármester is.   

• A V4-es főpolgármesterek június 16-án nyílt levélben fordultak az Európai Tanács 

elnökéhez és tagjaihoz az EU-s szintű klímaambíciók növelésének és a közvetlen városi 

finanszírozás bevezetésének szükségességéről. A levélben a főpolgármesterek kifejtették:  

http://budapest.hu/sites/english/Lapok/2020/v4c-mayors-letter-on-climate-and-recovery.aspx
http://budapest.hu/sites/english/Lapok/2020/v4c-mayors-letter-on-climate-and-recovery.aspx
http://budapest.hu/sites/english/Lapok/2020/v4c-mayors-letter-on-climate-and-recovery.aspx
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• A járvány utáni gazdasági mentőcsomag kialakításakor nem szabad 

megfeledkezni a klímakrízisről Az Európai Zöld Megállapodás a mentőcsomag 

integráns részét kell, hogy képezze.   

• Az EU-nak emelnie szükséges a 2030-ig érvényes kibocsátáscsökkentési céljait 

(a jelenlegi 40 %-ról 55 %-ra).   

• Az EU-nak újfajta jogi pénzügyi és jogi eszközökben (pl. EU-városi 

szerződések) közvetlenül hozzáférhető forrásokat kell biztosítania a városok 

klímavédelmi intézkedéseihez.  

• A gazdasági mentőcsomag részeként létre kell hozni Európai Épületfelújítási 

Alapot, amely támogatásokkal és kölcsönökkel segítené a városokat és 

magánszemélyeket.   

• A V4-es főpolgármesterek a júliusi Európai Tanács ülése előtt levélben fordultak 

Angela Merkel kancellárhoz, mint a belépő német EU-elnökség kormányfőjéhez. A 

levélben beszámoltak a közvetlen városi forrásokra irányuló kezdeményezésről és a német 

elnökségét támogatását kérték.  

• Budapest Főváros Brüsszeli Képviselete az év első felében aktív lobbitevékenységet 

fejtett ki az Európai Parlament The Greens/EFA, Renew Europe és S & D frakcióiban, 

melynek következtében e politikai csoportok a városok jobb közvetlen hozzáférését 

biztosító módosító javaslatokat tettek a Recovery and Resilience Facility, a React EU és a 

Just Transition Fund programokat szabályozó bizottsági jogszabályjavaslatokhoz. Ezekről 

a módosítókról az EP szakbizottságai az ősz folyamán szavaznak.  

4. Új eszközök Budapest nemzetközi beágyazottságának, 

lobbierejének, láthatóságának növelésére 

Budapest Global  

Globalizált világunkban egy nagyváros sikerét és polgárai életminőségét nagyban 

meghatározza nemzetközi beágyazottsága. A város külkapcsolati hálóján keresztül pénzügyi és 

szellemi erőforrásokhoz fér hozzá, növeli gazdaságát, erősíti versenyképességét. Mindezekhez 

a hivatalos városdiplomáciai aktivitáson túl elengedhetetlenül szükséges a városunkban élő 

külföldiek, külföldi cégek, és a külföldön élő sikeres, befolyásos magyarok rendszerszintű 

bevonása.  

E komplex célrendszer elősegítésére a Városdiplomáciai Csoport és a BFTK Nonprofit Kft. 

Budapest Global munkanéven megkezdte egy innovatív szervezet létrehozásának előkészítését. 

A szervezet felállításának tervezett időpontja 2021 tavasza. E munka részeként az elmúlt 

hónapokban egy külső partner (Milestone Institut) bevonásával feltérképeztük Budapest 

stakeholder hálózatát. A hálózat elemzéséből kirajzolódott az egyének, szervezetek és cégek 

közötti a város nemzetközi pozícióit meghatározó kapcsolati háló. Ezen túl lefolytattuk azt a 

state of the art kutatást is, amely nemzetközi példák alapján az ilyen típusú fórumok felépítését, 

stratégiai célkitűzéseit, pénzügyi struktúráját és a városi önkormányzattal való kapcsolatát vette 

górcső alá. E kutatás, illetve az érintettekkel készített interjúk alapján elkezdődött a Budapest 

Global koncepciójának, stratégiai célkitűzéseinek és szervezeti felépítésének kidolgozása. 
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Budapest Fórum 

Az elmúlt évtizedben egyre több magas szintű külpolitikai, biztonságpolitikai és 

gazdaságpolitikai fókuszú nemzetközi konferencia szerveződik a közép-kelet-európai, illetve a 

balti régióban, és van többszörös pozitív hatással a házigazda város fejlődésére (pl: GLOBSEC, 

Bled Forum, Prague European Summit, Economic Forum in Krynica, Riga Security Summit, 

stb.). Budapesten azonban ez az intellektuális pezsgés kevésbé érzékelhető, a főváros nincs 

jelen a legrangosabb nemzetközi konferenciák térképén.  

Ezt a hiányt szeretnénk pótolni a Budapest Fórum elnevezésű, évente megrendezendő 

konferencia beindításával. A Budapest Fórum fő ambíciója, hogy a „fenntartható 

demokráciáról” szóló globális párbeszéd egyik fő fórumává, világszínvonalú szellemi 

műhelyévé váljék, és egy egységes keretrendszerben és platformon foglalkozzon a demokrácia, 

a lokalitás, a fenntarthatóság, az egyenlőség és a tudás szempontjaival.  

A Budapest Fórum tervezett időpontja 2021. szeptember 8-10, egyik fő helyszíne a tervek 

szerint a Central European University. A Political Capital, a CEU Demokrácia Intézete és a 

German Marshall Fund of the United States aktív közreműködésével folyamatban van a Fórum 

előkészítése. A Városdiplomáciai Csoport koordinációjában dolgozunk a konferencia fő 

programelemein, és a meghívandó résztvevők folyamatosan bővülő listáján.  

Városdiplomáciai Akadémia 

Az idén induló Budapesti Városdiplomáciai Akadémia előadássorozat célja egyetemi hallgatók, 

valamint friss diplomások bevezetése a nemzetközi kapcsolatok és városdiplomácia alapvető 

összefüggéseibe. Az Akadémia missziója egy olyan fiatal, értékvezérelt külpolitikai gárda és 

tudásbázis kialakítása, amely konstruktívan részt vesz a jövőt alakító nagy vitákban, és képes 

nagyfelbontású képet alakítani a világban zajló legfontosabb eseményekről.  

A nyolchónapos projekt egyesíti az elméleti perspektívákat gyakorlati kérdésekkel, és a városok 

diplomáciájára fókuszálva globális, társadalmi, gazdasági, politikai és történelmi problémákat 

elemez. A résztvevők pontos, mélyreható ismereteket szereznek a városok elmúlt évtizedben 

megélénkült diplomáciai tevékenységéről, és szerepükről a globális kihívások kezelésében. 

A program 2020 októberében kezdődik és 2021 májusáig tart, havonta két alkalommal, 

szombati napokon kerül sor a foglalkozásokra, magyar és angol nyelven. A résztvevők létszáma 

20 fő, amelyek közül a két osztályelső egyéves ösztöndíjas lehetőséget kap a Városdiplomáciai 

Csoportban. A képzés helyszíne a Főpolgármesteri Hivatal és más fővárosi intézmények. A 

program során előadókként támogatják a programot egykori diplomaták, kutatók, illetve 

szakértők. 

5. Városdiplomácia világjárvány idején 

2020 második (és részben harmadik) negyedévében Budapest városdiplomáciai tevékenysége 

elsősorban online konferenciákon és találkozókon zajlott, és mindenekelőtt (habár nem 

kizárólag) a koronavírus-világjárvány kezelésével kapcsolatos városi tapasztalatcserére 

fókuszált. Az online konferenciákra való szükség szülte átállás paradox módon összhangban 

állt azon szándékunkkal, hogy a fenntarthatósági átmenet érdekében a Főváros 

városdiplomáciai tevékenységében a nagy károsanyag-kibocsátású csoportos utazások mellett 

és helyett egyre nagyobb teret kapjanak a virtuális találkozók. Ennek megfelelően a 
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Főpolgármesteri Hivatalban elkezdődött egy korszerű, tolmácsfülkével is felszerelt online 

konferenciaterem kiépítése.   

A Budapest és partnervárosai közötti COVID19-kel kapcsolatos kiterjedt tapasztalatcsere 

keretében Karácsony Gergely főpolgármester két alkalommal is részt vett a Michael Müller 

berlini főpolgármester által szervezett online konferencián Berlin testvérvárosaival, 

megbeszélést folytatott a Szabad Városok Szövetsége főpolgármesterivel, 

Ekrem Imamoğlu isztambuli, Mansur Yavaş ankarai és Pirouz Hanachi teheráni 

főpolgármesterekkel,  valamint részt a Varsó városa által, a budapesti, pozsonyi, prágai, varsói, 

stockholmi és londoni főpolgármesterek részvételével zajló „Hogyan változtatja meg a COVID-

19 az európai városok jövőjét?” című konferencián.  

 

A Városdiplomáciai Csoport a járvány idején a fentieken túlmenően napi nemzetközi 

összefoglalókat készített a Főpolgármesteri Hivatal vezetői részére; angol nyelven elindította a 

koronavírus.budapest.hu és a restart.budapest.hu oldalakat; valamint koordinálta a Főváros és 

a fővárosi kerületek részére kínai partnervárosainkból érkező felajánlásokat. Kiemelkedően 

fontos célkitűzés volt, hogy jusson elég védőfelszerelés a működtetésben és üzemeltetésében 

kulcsszerepet játszó fővárosi alkalmazottaknak. A kínai testvérvárosainktól április 6-án kapott 

165 000 db maszkon felül további 60 000 db maszk érkezett Sencsen és Peking városokból. 

Peking városa ezen felül 1 660 db védőruhát és 5 000 pár cipővédőt adományozott. Szöul 

városa több mint 3000 védőruhát küldött (3. sz. melléklet). Soros György az Open Society 

Foundation-ön keresztül több mint másfél millió eurót adományoz Budapestnek a koronavírus 

elleni védekezéshez, amelynek letárgyalásában a Városdiplomáciai Csoport aktív segítséget 

nyújtott. Az adományt a kerületi járóbeteg- és alapellátásban dolgozó orvosok és ápolók, 

valamint a szociális intézményeink munkatársainak vírustesztelésére fordította a főváros. 
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Melléklet: 

Főpolgármesteri találkozók nemzetközi partnerekkel 

• 2019. november 15: Jean-Louis Bourlanges, a francia Nemzetgyűlés képviselője 

• 2019. november 18: Ivan Vuković, Podgorica polgármestere. 

• 2019. november 19: Katrin Göring-Eckardt, a Bundestag Zöldek frakciócsoportjának 

vezetője   

• 2019. november 22: Peter Hanke, Bécs nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnoka 

(főpolgármester-helyettese) 

• 2020. január 20: Jaroslav Polaček, Kassa polgármestere 

• 2020. február 3: Pavol Hamžík, szlovák nagykövet 

• 2020. február 25: Iain Lindsay, brit nagykövet 

• 2020. február 27: éves városdiplomáciai fogadás, találkozó a diplomáciai kar és a 

nemzetközi üzleti közösség képviselőivel 

• 2020. május 19: Kirsten Rosenvold Geelan dán, Markku Virri finn, Olav Berstad norvég 

és Dag Hartelius svéd nagykövetek 

• 2020. június 26: Yacov Hadas-Handelsman, izraeli nagykövet 

• 2020. július 3: Daniel Freund, EP-képviselő (The Greens/EFA) 

• 2020. július 22: Johannes Konrad Haindl német nagykövet. 

 

Főpolgármesteri kiutazások 

• 2019. november 8: Berlin, Karácsony Gergely főpolgármester Michael Müller berlini 

főpolgármester meghívására részt vett a Berlini Fal leomlásának 30. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepségen.  

• 2019. november 21, Prága: Karácsony Gergely főpolgármester részt vett EUROCITIES 

éves közgyűlésének privát politikai szekcióján, majd ennek margóján rövid kétoldalú 

megbeszélést folytatott Hermano Sanches Ruivo párizsi főpolgármester-helyettessel.  

• 2019. december 10, Brüsszel: Karácsony Gergely Brüsszelben megbeszélést folytatott 

Evelyne Huytebroeckkal, az Európai Zöld Párt társelnökével, Pascal Canfin-nal, az EP 

Környezetvédelmi bizottságának elnökével, Philippe Lamberts-szel és Ska Kellerrel, az 

EP zöld frakciójának (Greens/EFA) társelnökeivel és Vula Tsetsi főtitkárral, valamint 

Marc Lemaitre-rel, az Európai Bizottság DG Regio főigazgatójával 

• 2020. február 12-13, Brüsszel: Karácsony Gergely főpolgármester a Pact of Free Cities 

városszövetség polgármestereivel közös sajtótájékoztatón mutatta be a közvetlen EU-s 

forrásokra irányuló kezdeményezésünket, majd ugyanebben a témában tárgyalt Frans 

Timmermans Európai Bizottsági alelnökkel és Elisa Ferreira kohézióért és reformokért 

felelős EU-biztossal. 

• 2020. február 13, London: Karácsony Gergely és Sadiq Khan londoni főpolgármester 

találkozója, majd Karácsony Gergely részvétele a London School of Economics 

urbanisztikai tanszéke által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.   
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Városdiplomácia online 

Karácsony Gergely főpolgármester és a Főpolgármesteri Hivatal egyéb vezetőinek online 

megbeszélései a koronavírus-járvány idején: 

 

• 2020. április 21: Webinárium Peking szervezésében Peking járványellenes 

intézkedéseiről. Résztvevők: Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, Rékassy 

Balázs egészségügyi tanácsadó, Falus Ferenc főorvos 

• 2020. április 22: EUROCITIES által szervezett webinárium Dorosz Dávid 

főpolgármester-helyettes részvételével az európai városok a koronavírus járvány alatti 

mobilitási intézkedésekről. 

• 2020. április 23: Karácsony Gergely főpolgármester és Ekrem Imamoğlu isztambuli 

főpolgármester megbeszélése  

• 2020. április 29: Michael Müller berlini főpolgármester által szervezett, főpolgármesteri 

szintű videokonferencia Berlin testvérvárosainak részvételével a járványellenes városi 

gyakorlatokról. 

• 2020. április 29: Karácsony Gergely és Michael Ludwig bécsi főpolgármester 

megbeszélése  

• 2020. május 5: Karácsony Gergely főpolgármester és Iain Lindsay brit nagykövet 

megbeszélése  

• 2020. május 6: Karácsony Gergely és David Cornstein amerikai nagykövet 

megbeszélése 

• 2020.május 13: Karácsony Gergely és Pirouz Hanachi teheráni főpolgármester 

megbeszélése 

• 2020. május 26: Michael Müller berlini főpolgármester által szervezett második 

főpolgármesteri szintű videokonferencia Berlin testvérvárosainak részvételével a 

járványellenes városi gyakorlatokról 

• 2020. június 3: Karácsony Gergely főpolgármester részvétele a EUROCITIES által 

szervezett „Hogyan változtatja meg a COVID-19 az európai városok jövőjét?” című 

webináriumon. További résztvevők: Rafal Trzaskowski varsói, Zdenek Hrib prágai, 

Anna König Jelmyr, valamint Sadiq Khan londoni főpolgármester 

• 2020. június 23: Karácsony Gergely megbeszélése Mansur Yavaş ankarai 

főpolgármesterrel 

• 2020. június 26: Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes megbeszélése Tatiana 

Kratochvílova pozsonyi főpolgármester-helyettessel 

• 2020. július 7: Dr. Számadó Tamás főjegyző online videókonferenciája Erich Hecthner 

Bécs főjegyzőjével 

• 2020. szeptember 4-én Budapest rendezte a Közép-Európai Fővárosok Éves Főjegyzői 

Találkozóját online videókonferencia formájában, Bécs, Ljubljana, Pozsony és Prága 

főjegyzőjének részvételével.  
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Partnervárosi adományok 

 

Adományozó Védőfelszerelés megnevezése 

Peking főváros 20 000 db sebészeti maszk, 

20 000 db KN95 maszk, 

1 660 db védőruha, 

5 000 pár cipővédő 

Sanghaj Tartományi Jogú Város 3 000 db N95 maszk (9132),  

18 000 db KN95 maszk 

Sanghaj Huangpu Kerület  

(Budapest VII. kerület részére) 

30 000 db KN95 maszk 

Sanghaj Minhang Kerület  

(Budapest VII. kerület részére) 

10 000 db maszk 

Sanghaj Changning Kerület  

(Budapest VIII. kerület részére) 

50 000 db maszk 

Jiaxing Xiuzhou Kerület  

(Budapest XI. kerület részére) 

10 000 db maszk 

Nanking (Jiangsu tartományi főváros) 24 000 db maszk 

Sencsen (Kuangtung tartomány) 20 000 db maszk (WINNER Disposable Medical 

Mask) 

Hangcsou (Zhejiang tartományi 

főváros) 

10 000 db maszk (DroAir-1020FFP2 NRD) 

Hangzhou International Exchange & 

Service Center 

10 000 db sebészeti maszk 

Szöul főváros 3 200 db védőruha, 

3 200 pár cipővédő 

 


