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Kenyai Köztársaság 

 

  

Államforma: köztársaság 
Főváros: Nairobi 
Terület: 582 650 km2 

Népesség: 34 707 817 fő 
Hivatalos nyelvek: angol, szuahéli 
Egyéb beszélt nyelvek: afrikai nyelvek 
Vallás: protestáns (45%) római katolikus (33%), muzulmán (10%), törzsi vallások (10%), egyéb (2%) 
Pénznem: kenyai shilling (KES) 
Időeltolódás: +1 óra 
Ország hívószám: +25 
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Közlekedés: 
Az országban 250 repülőtér, vagy annak nevezett rét található, így repülővel bárhova eljuthatunk. A vasút 
pontosabb és biztonságosabb, mint a buszközlekedés. Az autóbérlés drága, és az utak nagy része rossz 
állapotban van. 

Aki eléggé kalandkedvelő, esetleg kutató kedvű világjáró, és saját szemével, bérautóval szeretné bejárni a 
térség legeldugottabb részeit, több nehézséggel is szembe kell néznie. Egyfelől az autóbérlés igen drága, 
másfelől bizonyos területeken való közlekedéshez előzetes engedélyt kell kérnie a hatóságoktól, nem is 
beszélve arról, hogy az utak alig negyede burkolt. Vidéken gyakorta támadják meg a magányos autósokat és 
az üzemanyag-utánpótlás sem emlékeztet az európai körülményekre. 

Gyógyszer:  
Nincs kötelező oltás, illetve gyógyszer. Ajánlott azonban a sárgaláz elleni oltás (Nemzetközi Oltóközpont 
1097 Bp., Gyáli út 2-6. Tel: 476-11-00 / 2372 mellék), valamint a malária elleni gyógyszer, a Lariam. A 
Lariam rosszullétet okozhat, szedése mellett tilos alkoholt fogyasztani. Érdemes a gyógyszert kiváltani, mert 
amennyiben időben észlelik a maláriát utánkezelésre is alkalmas. 

Közbiztonság: 
Mint minden nagyobb városban, Mombasában is ajánlott vigyázni értéktárgyainkra. Este kísérő nélkül az 
elhagyatottabb utcákon ne sétáljunk. Aranytárgyakat, ékszereket ajánlatos a hotel széfjében elhelyezni. 

Beutazási feltételek: 
A vízumot belépéskor a helyszínen kell fizetni, mely 50 USD/fő. Az útlevélnek a tervezett visszautazástól 
számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Megérkezéskor belépési lapot kell kitölteni.  

Közlekedés az országon belül: 
Úthálózat hossza: 63800km, 
Vasúthálózat hossza: 2778km 
 
A vasút pontosabb és biztonságosabb, mint a buszközlekedés, bár igazi vasúthálózat nincs. Az üzemanyag 
csak importból szerezhető be, tehát megengedhetetlen, hogy az országutakat, vagy a városi utcákat szállító 
40-50 fős buszok járják. Ebből a gondból született a matatu, a személyszállítás nagy részét a fővárosban és 
országszerte is lebonyolító minibusz. Sofőrjeik ördögi ügyességgel (és néha felelőtlenséggel) vezetnek, a 
pénzbeszedők – legalábbis a kívülálló szemében – minduntalan az életükkel játszanak. Van viszont egy 
sokat mondó azonosság: országos rendelet tiltja, hogy az eredetileg 7-8 személyes kisbuszba 18 főnél több 
utas beszálljon! Ehhez jön még a vezető és a „kalauz”. Utóbbi, aki egyben kikiáltó is, harsányan hirdeti, hogy 
járműve éppen melyik célállomás (városrész vagy település) felé tart és mennyi a viteldíj. Utóbbi mindig a 
megtett távolságtól függ, a kényelmi szempontoknak nincs szerepük. Íratlan szabály, hogy a távolsági 
matatu, amely több száz kilométert is ledarál egy-egy útján, nem indul el addig, amíg meg nem telik. Az első 
beszállónak, akinek udvariasságból illik a hátsó sorba telepednie, ez néha komoly megpróbáltatást, 
alkalmasint 1–2 órányi sarokba szorított várakozást is jelenthet. 

Belföldi repülőjáratok: Az országban 250 repülőtér, vagy annak nevezett rét található, így repülővel 
bárhova eljuthatunk. 
 
Taxi: a taxi nem olcsó. Minden út előtt alkudjuk ki a fuvardíjat. A helyi közlekedési eszköz a matatu. Ezt főleg 
vállalkozó kedvű utasainknak ajánljuk. 
 
Az autóbérlés drága, és az utak nagy része rossz állapotban van. 
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Távolsági busz: nem biztonságos 
 
Magyarország helyi képviselete 
Nairobi Nagykövetség 
Cím: Kabarsiran Ave. (off James Gichuru) Lavington  
Nairobi. P.O.B. 61146, Kenya  
Előhívó: (254)(20) 
Telefon: 4442-612, 4442-624 
Ügyelet: 4442-624 
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Budai János  
Fax: 4442-101 
E-mail: huembnai@huembnai.com  
 
Az ország magyar képviseletei 
Bécs Nagykövetség  
Cím: 1030 Bécs, Neulinggasse 29/8  
Előhívó: 0043-1 
Telefon: 712-3919, 712-3920 
Fax: 712-3922 
E-mail: Kenyarep-vienna@aon.at  
Hiv. óra: H-P: 09:00-13:00 és 14:00-17:00 
 
 

A Magyar Külügyminisztérium tanácsai: 

Kenya a kelet-afrikai térség legjelentősebb turisztikai célpontja. December és március között (ez Kenyában a 
főszezon) Budapestről közvetlenül közlekedő charterjárattal mintegy 2000-2500 honfitársunk látogat 
Kenyába. Többségük a Mombasa környékén lévő tengerparti üdülőhelyeket keresi fel, illetve az ahhoz közel 
eső nemzeti parkokba látogat. Az ide látogatók másik, jelentős csoportjának célpontja a Masaai Mara, 
Amboseli és Tsavo nemzeti parkok. 

Kenya belpolitikai szempontból jelenleg viszonylag nyugalmasabb periódust él át, bár politikai jellegű 
megmozdulásokra a nagyvárosokban gyakorlatilag mindig lehet számítani. 

Új és eddig nem jellemző fogalomként jelent meg Kenyában a terrorizmus. Tekintettel az ország erősen 
átjárható határaira, a Nyugathoz való politikai-katonai elkötelezettségére, nem kizárható, hogy a jövőben is 
előfordulnak terrorista akciók az országban. 

Az elsősorban a nagyvárosokat érintő bűnözési hullámmal szemben a rendőrség tehetetlen, mindazonáltal 
körültekintéssel a turisták döntő többsége elkerülheti, hogy bűncselekmény áldozatává váljon. (Megjegyzés: 
az ide látogatók turisták 99%-a szervezett formában és csoportosan érkezik, üdülőtelepeken vagy nemzeti 
parkokban tölti szabadságát. Mindez jelentős mértékben növeli itt-tartózkodásuk biztonságos voltát). 
 
Kenya déli, dél-nyugati részének mérsékelt magaslati klímája valamint az infrastruktúra viszonylagos 
fejlettsége részben biztosítékot jelent arra, hogy az ide látogatók nem betegednek meg. Az időjárástól 
erősen függően az ország alacsonyabban fekvő területein ugyanakkor előfordulhat malária, és nem lehet 
kizárni egyéb vízzel terjedő betegségek megjelenését sem. A higiénia elemi normáinak betartásával 
ugyanakkor a fertőzések kockázata minimálisra csökkenthető. 
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Főbb látnivalók: 

A Nairobi Nemzeti Park csak 10 perces autóútra van a városközponttól és mindössze egy kerítés választja 
el a várostól: a park hátterét Nairobi toronyházai adják, az említett különös kontraszt. Annak ellenére, hogy 
relatíve kicsi területen fekszik, igen változatos és sokféle állatot láthatunk. A száraz időszakban gnúk és 
zebrák özönlik el a parkot és itt található Kenya egyik legnagyobb víziló menhelye is. 

Malindi kiterjedt korallzátonyaival és gyönyörű strandjaival igazán jó betekintést ad a tengerparti Kenya 
szépségébe. Lehetőségünk nyílik szörfözni, sznorkelingezni, mélytengeri horgászni és egyéb vízisportokat 
űzni. A Malindi Tengeri Nemzeti Park védett terület, gyönyörű tengerpartjai, kristálytiszta vize és változatos 
élővilága van. Malindiban reptér működik így Nairobiból belföldi járattal könnyen elérhető. 

A Mount Kenya az ország legmagasabb hegy és egyben Afrika második legmagasabbja is a Kilimandzsáró 
után. A hegy hóval fedett csúcsainak és erdőkkel borított lejtőinek panorámája lenyűgöző. Az 5199 méter 
magas csúcs megmászása csak gyakorlott hegymászók számára lehetséges, azonban számos alacsonyabb 
trekkingcsúcsra feljuthatunk gyalogszerrel, ezek közül az egyik a 4985 méteres Point Lenana. 

A Samburu Természetvédelmi Terület egy békés nemzeti park Észak-Kenyában. Az élővilága rendkívül 
gazdag, leginkább az Uaso Nyiro folyónak köszönhetően. A folyó mentén érdekes egyveleget alkot az erdős 
részek és a szavanna találkozása. Három nagymacskafaj is megtalálható itt: oroszlán, gepárd és leopárd. 
Mellettük elefánt, bölény és víziló is él a parkban, a folyóban pedig nílusi krokodil.  

A Hell’s Gate Nemzeti Park, vagy magyarul a Pokol Kapuja Nemzeti Park egy aprócska park Nairobitól 
észak-nyugatra. Nevét egy keskeny szurdokról kapta. Azért különleges a kenyai nemzeti parkok között, mert 
idegenvezető nélkül is bejárhatjuk, akár biciklivel is. A táj igazán drámai: meredek sziklaszirtek, szurdokok és 
bazaltoszlopok teszik változatássa. A park állatvilága is sokszínű, itt is láthatunk oroszlánokat, leopárdokat 
és gepárdokat. 

Lamu szigete a Lamu-szigetcsoport névadója és az egyik olyan térsége Kenyának, amely romlatlan és 
érintetlen tudott maradni a tömegturizmustól. Kenya legrégibb lakott városaként Lamu megőrizte évszázados 
báját és karakterét. Lamu szigetén nincsenek utak, csak gyalogutak és sikátorok. A városka szerepel az 
UNESCO világörökségi listáján. Motorizált járművel nem igazán találkozunk, a helyiek gyalog vagy hajóval 
közlekednek és a nehezebb terhek szállítására leginkább szamarakat használnak. 

Kenya legnagyobb nemzeti parkja a Tsavo nemzeti park és emellett a világ legnagyobbjai közé is tartozik. 
A mérete miatt két részre osztották, Kelet-Tsavora és Nyugat-Tsavora. A nyugati részt a vulkanikus formák a 
határozzák meg, míg keleten a nyílt szavanna a jellemző. A Tsavo Nemzeti Park azoknak ideális célpont, 
akik egyedüllétre és nyugalomra vágynak. 

A Nakuru-tó egy sekély tó Közép-Kenyában. Titka a benne tenyésző algákban rejlik, amelyek több százezer 
flamingó táplálékául szolgálnak. A tavat ennek okán a föld legnagyszerűbb madármegfigyelő helyének is 
hívják. A flamingók Kenya fő látványosságai közé tartoznak, mára azonban vészesen lecsökkent a számuk 
az élőhelyük zsugorodása és a nagymértékű környezetszennyezés következtében 

Az Amboseli Nemzeti Park egy nem túl nagy park, Afrika legmagasabb hegyének, a Kilimandzsáró lábának 
a tövében, a tanzániai határ mellett. Legnagyobb nevezetessége, hogy ez a legjobb hely a szabadon élő 
elefántok megtekintésére:itt tudunk a legközelebb kerülni egy egész elefántcsordához. A parkban a maszáj 
kultúrába is betekintést nyerhetünk és természetesen mindehhez a fenséges Kilimandzsáró adja a festői 
hátteret. 
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Maszáj Mara Nemzeti Park Kenya legfőbb turistalátványossága. Minden évben turisták ezrei érkeznek ide, 
hogy megcsodálják a gnúk és zebrák éves vándorlását és a kivételesen gazdag vadvilágot. A nagy 
vándorlás minden évben júliustól októberig tart, amikor gnúk és zebrák milliói indulnak el és vándorolnak a 
tanzániai Serengeti parkból a maszáj területek felé. 

A Nakuru-tó egy sekély tó Közép-Kenyában. Titka a benne tenyésző algákban rejlik, amelyek több százezer 
flamingó táplálékául szolgálnak. A tavat ennek okán a föld legnagyszerűbb madármegfigyelő helyének is 
hívják. A flamingók Kenya fő látványosságai közé tartoznak, mára azonban vészesen lecsökkent a számuk 
az élőhelyük zsugorodása és a nagymértékű környezetszennyezés következtében 

 


