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Sajtóközlemény 

 

Őexc. Vikas Swarup, India Külügyminisztériumának Nyugatért felelős titkára és Őexc. Baranyi 

András, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának Keleti Kapcsolatok 

Fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára videokonferenciát tartott 2020. július 23-án. 

Mindkét fél megelégedését fejezte ki a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi állását illetően, külön 

kiemelve India külügyminiszterének, Dr. S. Jaishankarnak 2019. augusztusában 

Magyarországon tett látogatását és Magyarország külgazdasági és külügyminiszterének, 

Szijjártó Péternek 2020. januárjában lezajlott indiai útját. Az indiai fél köszönetét fejezte ki 

Magyarország kormányának, amiért támogatja Indiának az ENSZ Biztonsági Tanács ideiglenes 

tagjainak sorába való felvételét a 2021-22-es időszakra és jelezte azon kívánságát, hogy az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában töltött ideje alatt szorosan együttműködjön a magyar 

kormánnyal. 

A felek kiemelték a folyamatos és stabil növekedést, amelyet az elmúlt években a kétoldalú 

kereskedelem terén tapasztaltak, valamint az indiai vállalatok jelentős magyarországi 

beruházásait. Az indiai vállalatok megközelítőleg 2,8 milliárd dollárt fektettek be az országban 

és közel 10000 magyar számára biztosítottak munkát. A magyar kormány stratégiai 

partnerségi státuszt biztosított három indiai vállalat részére. Az indiai cégek erős 

magyarországi jelenléte a magyar gazdaságba vetett hitet és az itt található kedvező üzleti 

környezetet jelzi.  Az indiai fél továbbá felkérte a magyar vállalatokat, hogy használják ki az 

Indiában jelenleg elérhető üzleti és gazdasági lehetőségeket is, különösen most, amikor a 

Narendra Modi miniszterelnök „Aatmanirbhar Bharat” (Leküzdhetetlen India) elnevezésű 

programjának keretében számos úttörő reformot vezettek be. 

Az indiai fél elismerését fejezte ki Magyarország kormányának a koronavírus-járvány okozta 

helyzet hatékony kezeléséért és nagyrabecsüléséről biztosította azért a segítségért, amelyet 

a magyarországi indiai közösségnek nyújtott, különösen azoknak, akik a lezárások és a járatok 

törlése miatt nem tudtak Indiába utazni. Emellett a magyar fél tájékoztatást kapott az indiai 

kormány által bevezetett intézkedésekről, amelyekkel a koronavírus-járványt hivatottak 

kezelni Indiában, így többek között a gyógyszerek, egyéni védőeszközök, lélegeztető gép, stb. 

gyártási kapacitásának megerősítéséről, valamint Indiának a világ számos országa részére 

gyógyszerek és gyógyászati eszközök küldésének formájában nyújtott segítségéről. 

A felek megegyeztek, hogy továbbra is szorosan tartják a kapcsolatot, és így a járvány által 

kialakult helyzetben is tovább erősítsék együttműködésüket. Megállapodás született arról is, 

hogy fokozzák a kétoldalú interakciókat és a különböző szinteken zajló egyeztetéseket, akár 

digitális platformon is, ha szükséges. 



Az Őexc. Vikas Swarup Nyugatért felelős titkár és Őexc. Baranyi András helyettes államtitkár 

közötti videokonferenciára az India és Magyarország között rendszeresen megtartott 

párbeszéd és konzultáció részeként került sor. 
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