
Eurocomm-PR – a brand of Wien Holding 

2023. január 12 1/2 

Sajtóanyag 

Eurocomm-PR Budapest 

Bécs Város Külképviseleti Irodája 

 

2023. január 12. 

Ugyanazt akarják a budapestiek és a bécsiek, ha 

klímavédelemről van szó 

Egynapos munkalátogatáson Budapesten járt 2023. január 11-én Jürgen Czernohorszky, Bécs város 

klímavédelmi tanácsnoka. Az osztrák városvezető kétoldalú megbeszéléseket folytatott Tüttő Kata és 

Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettesekkel. A találkozókon szó volt többek között a két 

főváros klímastratégiájáról, az energiaválságról valamint a részvételi eljárásokról. Kiderült, hogy a 

bécsiek és a budapestiek hasonló klímavédelmi projektekre szavaznak, ha megkérdezik őket. 

 

Hősziget-jelenség, hirtelen, nagy mennyiségben lehulló csapadék - hasonló kihívások elé állítja a 

klímaváltozás Bécset és Budapestet, amelyekre az osztrák főváros már évekkel ezelőtt elkezdte keresni a 

megoldást. 2023. január 11-én Budapestre látogatott Jürgen Czernohorszky, Bécs város klímavédelmi 

tanácsnoka, hogy megossza tapasztalataikat budapesti kollégáival az eddigi klímavédelmi intézkedésekről 

és új ötleteket merítsen. 

Budapesti látogatása során Jürgen Czernohorszky találkozott Tüttő Kata főpolgármester-helyettessel, akivel 

a bécsi és a budapesti klímastratégiáról, az esővíz-gazdálkodásról valamint a két főváros előtt álló 

legnagyobb kihívásról, az energiaválságról esett szó. Annak érdekében, hogy Bécs minél előbb függetlenné 

válhasson a fosszilis energiahordozóktól és elérhesse célját, a klímasemlegességet, külön programot 

dolgozott ki. Ennek keretében intenzíven támogatják a napelemek telepítését, ösztönzik a távfűtésre való 

átállást – amelyet tovább zöldítenek – és támogatják a lakosság átállását az egyedi gázfűtésről a 

környezetbarátabb fűtési megoldásokra.  

Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettessel elsősorban Budapest részvételi költségvetéséről esett 

szó, illetve Jürgen Czernohorszky bemutatta Bécs legújab részvételi eljárását, a Bécsi Klímacsapatot, 

amelynek keretében három kerület lakóival közösen - az ő ötleteikre alapozva, velük együtt - dolgozták ki, 

hol, miként zöldítsék ki és tegyék élhetőbbé szűkebb környezetüket.  

A látogatás kapcsán Jürgen Czernohorszky bécsi városi tanácsnok és Kerpel-Fronius Gábor budapesti 

főpolgármester-helyettes megállapították, hogy a két főváros lakói a részvételi eljárások során nagyon 

hasonló klímavédelmi projekteket támogatnak. Éppen ezért a jövőben is folytatják a szoros együttműködést 

Bécs és Budapest között. 

Budapesti látogatása lezárásaként Jürgen Czernohoszky megnézte a szivacsváros koncepció szerint 

felújított Blaha Lujza teret, a megújult Lánchidat valamint a Vizafogó parkot. Ezen kívül látogatást tett a 

Fővárosi Vízműveknél, ahol részletesen megismerkedett a hőcserélős projekttel, amelynek során az ivóvíz 

fölös hőkapacitását hasznosítják hőcserélők segítségével például épületek fűtésére. 

 

 

Képaláírás és copyright: 

Jürgen Czernohorszky bécsi városi tanácsnok és Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a Budapesti 

Városházán © Budapest Városháza 

Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes és Jürgen Czernohorszky bécsi városi tanácsnok a 

Budapesti Városházán © Budapest Városháza 

Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze és Ámon Ada, a Budapesti Városháza Klíma és Környezetügyi 

Főosztályának vezetője a megújult Blaha Lujza teret mutatja Jürgen Czernohorszky klímavédelemért felelős 

bécsi városi tanácsnoknak.© Budapest Városháza 
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További sajtóinformáció 

Bauer Krisztina 

1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. 

bauer@eurocommpr.hu 

+36 1 467 5008, +36 1 467 5009 

+36 30 925 0238 

www.eurocommpr.hu 

https://www.facebook.com/eurocommprbudapest/ 

https://twitter.com/EurocommPR_BUD 
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