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హంగేరీ విదేశీ వ్యవ్హారాలు & వాణిజ్య శాఖ మంత్రి (ఎంఎఫ్ఏటీ) 
గౌరవ్నీయ శీీ పీటర్ సిజ్ారటో  భారత్ పరయటన (మే 26-27, 2022) 
మే 27, 2022 
 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి (ఈఏఎం) డా. ఎస్. జ ైశంకర్ ఆహాానం మేరకు, హంగేరీ విదేశీ వ్యవ్హారాలు 
& వాణిజయ శాఖ మంత్రి గౌరవ్నీయ శీ ీపీటర్ సిజారటో  2022 మే 26-27 తేదీలలో  భారత లల అధికారిక 
పరయటన జరిపారు. ఆయన వ ంట ఉననత స్ాా యి వాయపార పతి్రనిధి బ ందం కూడా విచ్ేేసింది. 
 
2. భారత మరియు హంగేరీ పరస్పర విశాాస్ం ఇంకా అవ్గాహన ఆధారంగా స్ుహ దాావ్మ ైన, చ్ారితకి 
స్ంబంధానిన కలిగి ఉన్ానయి. మన ద్ైాపాక్షిక స్ంబంధాలు అన్ేవి స్ంసా్లు, విదాయ స్ంసా్లు, స్ాంస్క త్రక 
మరియు పజిా స్ంబంధాల వాయపతంగా బలమ ైన అనుస్ంధానంతో గురితంచబడాా యి. 
 
3. ఇరువ్ురు మంతరిలు పిత్రనిధుల స్ాా యి చరేల దాారా, రాజకీయ, ఆరిాక, స్ాంస్క త్రక మరియు పజిా 
స్ంబంధాలతో స్హా మొతతం ద్ైాపాక్షిక స్ంబంధాలనినంటినీ చరిేంచ్ారు. ఉక యీిన్ – హంగేరీ స్రిహదుు  
దాారా 6,000 మందికి ప ైగా భారతీయ పౌరులను తరలించడానికి అలాగే తరలించబడిన భారతీయ వ ైదయ 
విదాయరుా లకు హంగేరీ యూనివ్రిిటీలలో  వ్స్త్ర స్దుపాయం కలిపంచడంలల తోడాపటు అందించినందుకు 
హంగేరీ పభిుతాానికి ఈఏఎం ధనయవాదాలు త్లిపారు. 
 
4. ద్ైాపాక్షిక వాణిజయం 1 బిలియన్ డాలరోకు చే్రుకుంటుండటం, అలాగే హంగేరీలల అనిన రంగాలలో నూ 
భారతీయ ప టుో బడులు ప రుగుతరండటానిన మంతరిలు గురితంచ్ారు. నీరు, వ్యవ్స్ాయం, ఫుడ్ పాిస సింగ్, 
ఆరటగయం మరియు స ైన్ి & టెకానలజీతో స్హా వివిధ రంగాలలో  మరినిన అవ్కాశాలను అన్ేాషించ్ేందుకు 
కూడా ఇరు పక్షాలు అంగీకరించ్ాయి. అంతరాా తీయ స్ౌర కూటమి ఫ్రిమ వ్ర్క ఒపపందంప ై కూడా 
హంగేరియన్ పక్షం స్ంతకాలు చే్సింది. 
 
5. ఇరు పక్షాలు స్ాంస్క త్రక స్ంబంధాల గురించి కూడా చరిేంచ్ాయి అలాగే ఆజాదీకా అమ త 
మహో తివ తో పాటు ఇరు దేశాల మధయ దౌతయ స్ంబంధాల ఏరాపటుకు స్ంబంధించి 2023లల 75వ్ 
వారిికోతివ్ వేడుకలను జరుపుకోవ్డానికి ఎదురుచూస్ుత న్ానయి. 
 



6. పపించ ఆరిాక పరిసిాతరలు, భారత-యూరటపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) స్ంబంధాలలో  పరిణామాలు, 
ఇండో-పసిఫ్ిక్, ఆపఘనిస్ాా న్, శీలీంక మరియు ఉక యీిన్ ప ై ఇరు పక్షాలు తమ అభిపాియాలను 
పంచుకున్ానయి. 
 
7. విదేశాంగ మంత్రి సిజారటో తో పాటు గౌరవ్నీయ విదేశీ వ్యవ్హారాల శాఖ స్హాయ మంత్రి శీీమత్ర మీన్ాక్షి 
లేఖి స్హాధయక్షత వ్హ ంచిన భారత-హంగేరీ బిజిన్ స్ ఫో రమ కూడా 2022 మే 27న జరిగింది. ఇందులల 
ఇరు దేశాల నుండి దిగగజ వాయపార స్ారథులు పాలగగ న్ానరు. బిజిన్ స్ ఫో రమ లల ర ండు వాణిజయ 
ఒపపందాలు కుదిరాయి. హంగేరీ విదేశాంగ మంత్రి సిజారటో  గౌరవ్నీయ గ హ & పటోణాభివ్ దిి  శాఖ 
మరియు ప టరి లియం & స్హజ వాయువ్ు శాఖ మంత్రి శీ ీహర్ దీప్ సింగ్ పురిని కూడా కలుస్ుకుని, 
ఇరు దేశాల మధయ ఇంధన రంగంలల స్హకారం గురించి చరిేంచ్ారు. 
 
నయయఢిలీ్ల 
మే 27, 2022 
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