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PRAKTIKUS TANÁCSOK 
  

EGYESÜLT ARAB 
EMIRÁTUSOK 

PROGRAMUNKHOZ 
             

 
Az alábbi ismertető az irodánk által szervezett Egyesült Arab Emirátusok körutazáshoz készült. Irodánk a tájékoztató összeállítása során 
igyekezett a legnagyobb körültekintéssel eljárni. A tájékoztatóban foglaltak tartalmaznak mind hivatalos államigazgatási információkat, mind az 
Egyesült Arab Emirátusokat jól ismerők tanácsait. Éppen ezért az információk tájékoztató jellegűek, azok teljes mértékű megalapozottságáért 
nem vállalhatunk felelősséget. Külön felhívjuk a figyelmet az útlevél érvényességére vonatkozó információkra! 
 
Beutazási feltételek: 2015. május 6-án teljeskörű vízummentesség lépett érvénybe: magyar állampolgárok a beutazás napjától legalább 6 
hónapig érvényes útlevéllel (magán-, diplomata, szolgálati) előzetesen beszerzett vízum nélkül léphetnek be az Egyesült Arab Emírségekbe, és 
tartózkodhatnak az országban 6 hónapon belül 90 napig. Fontos, hogy az útlevél kifogástalan állapotban legyen, mert nem egyszer előfordult, 
hogy azért tagadták meg a belépést, mert az útlevél sérült, szakadt volt. 
 
Termékek importja: pénzbehozatal 100.000 AED összértékig megengedett. Javasolt EUR vagy USD behozatala. 
Pornográf magazinok illetve filmek behozatala tilos. 
Pszichofarmakológiai gyógyszerek behozatala esetén a hatóságok orvosi igazolás bemutatását kérhetik. A gyógyszerek magánimportjáról a 
www.uaeinteract.com/travel/drug.asp honlapon olvasható részletes szabályozás. 
Az alkohol behozatalt az egyes emírségek külön szabályozzák. Nem muzulmán felnőttek maximum 4 liter alkoholtartalmú italt hozhatnak be 
Abu Dhabiba és Dubaiba. Sardzsába alkoholt bevinni tilos. A hatályos alkohol behozatali szabályoktól az Egyesült Arab Emírségek bécsi 
nagykövetsége adhat naprakész tájékoztatást.  
Személyes használati tárgyak vámmentesen behozhatók az országba, az élelmiszer behozatal azonban korlátozott. E-cigarettát az országba 
hozni tilos.  
Kábítószer-behozatal: Az Egyesült Arab Emírségek szigorú, "zéró-tolerancián" alapuló ellenőrzést vezetett be repülőterein a kábítószer 
behozatalának megakadályozására. Olyan technikai eszközöket alkalmaznak, amelyek a legkisebb mértéket is kimutatják, sőt azt is jelzik, ha 
valaki rendszeresen fogyaszt drogot. A tettenérést súlyos börtönbüntetéssel sújtják. Javasoljuk, hogy az Egyesült Arab Emírségekbe utazó 
magyar állampolgárok saját érdekükben tartózkodjanak a legkisebb mennyiségű kábítószer behozatalától, ha pedig valamiféle drogot 
tartalmazó gyógyszert szednek, akkor erről legyen hitelesített orvosi igazolásuk.  
 
Repülőtéri biztonsági szabályok: Folyadékot maximum 100ml-es kiszerelésben, kisebb tárolókat 1l-es űrtartalmú átlátszó és újrazárható 
műanyag zacskóban vihetünk fel a repülőgépre. Táskánkban felvihetjük az út során szükséges gyógyszert, babaételt, diabetikus élelmiszert. 
Zakó, kabát és cipővizsgálat várható, a ruhadarabok külön átvilágításával. Műszaki termékeinket ki kell venni a táskából és biztonsági ellenőrzésre 
átnyújtani. Folyadékot, éles tárgyat, a feladott poggyászba csomagoljunk. 
 

A közbiztonságról: az Egyesült Arab Emírségekben fokozott figyelmet fordítsanak a személyes biztonságra, a helyi kultúrához kötött szokások 
tiszteletben tartására. Az ország közbiztonsági helyzete jónak tekinthető, igen ritkán fordul elő magánszemélyek ellen elkövetett bűncselekmény 
vagy más erőszakos cselekedet. Bár az országban terrorcselekmény még nem fordult elő, ennek lehetősége nem kizárt. Az Egyesült Arab 
Emírségek más arab államokkal együtt, a koalíció részeként részt vesz iszlamisták ellen irányuló katonai csapásokban Irakban, Jemenben és 
Szíriában. Az iszlamisták terrorfenyegetései kiterjednek minden a koalícióban részt vevő országra. Legutóbb Szaúd-Arábiában volt robbantásos 
merénylet, ezért a helyi hatóságok erőfeszítései ellenére sem lehet kizárni, hogy az Egyesült Arab Emírségekben is bekövetkezik. 
Országos segélyhívó vonal: 999 
Turistákat segítő rendőrségi szolgálat (Tourism Police): +971-2-800-2626 
 
Időeltérés: az országban a magyarországi nyári időszámításnál 2 órával, a téli időszámításnál 3 órával járnak előttünk.  
 
Időjárás: Klimatikus viszonyait nézve az Egyesült Arab Emírségek éghajlata alapvetően két évszakos: a nyár áprilistól novemberig, a tél 
decembertől márciusig tart, rövid átmeneti időszakokkal. Az ország éghajlata a téli hónapokban enyhe, nyáron forró. Télen a hűvös éjszakák 
ellenére a hőmérséklet napközben 25 °C fölé is emelkedhet, nyáron a déli órákban, árnyékban elérheti a 45-50 °C - ot is. A belső területeken az 
éghajlat száraz, a tengerparti részeken viszont gyakran magas a páratartalom. Eső gyakorlatilag csak a téli időszakban van. A hivatalok, 
üzletek, lakások és gépkocsik erősen légkondicionáltak, mely nélkül az éghajlat nehezen lenne elviselhető a nyári hónapokban. Célszerű 
óvatosan viszonyulni a légkondicionáláshoz: mindenütt szeretik túlhűteni a helyiségeket, így aki erre érzékeny, könnyen megfázhat. 
Mindenképpen kerülendő az Egyesült Arab Emírségek felkeresése a nyári hónapokban, mivel napközben a hőség európai ember számára 
szinte elviselhetetlen. 
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Öltözködés: jól szellőző pamutruhát viseljünk, esténként vékonyabb hosszúujjú kíséretében. Kerüljük a kihívó öltözködést, mecsetlátogatáskor 
vállat és térdet takaró ruhát kell viselni. 
 
Hálózati feszültség: 220 V/50 Hz, 3 féle aljzat használatos, szükség lehet átalakítóra. 
 
Oltások, egészségügyi tanácsok: 2012 nyara óta az Arab-félszigeten néhány esetben súlyos légúti megbetegedéseket jelentettek, melynek 
egy új vírus, az úgynevezett koronavírus az okozója. Bár a legtöbb megbetegedést Szaúd-Arábiából jelentették, a félsziget országaiban fokozott 
óvatosságra intenek az orvosok. A vírus terjedésének módjáról nincsenek pontos információink, több megbetegedés kórházban történt, így 
feltételezhető, hogy emberről emberre is terjed a vírus, amellett, hogy gyanítható, a tevék is szerepet játszhatnak a vírus terjedésében. Az Arab-
félszigeten tartózkodók óvakodjanak a tevék simogatásától illetve a nyers tevetej fogyasztásától. Javasolt továbbá a gyakori kézmosás! 
Legutóbb idén tavasszal volt légúti megbetegedéses vírusjárvány, amire a repülőjáratokon is szórólappal figyelmeztették az ideérkezőket. 
Az Országos Epidemiológiai Központ (www.oek.hu) szerint kötelező védőoltás nincs. Ajánlott oltás a hepatitis A és B, meningitisz, hastífusz, 
diftéria, tetanusz, meningococcus. További információ a Nemzetközi Oltóközpont oldalán található: http://oltokozpont.hu. Magyarországról 
történő beutazás esetén a helyi hatóságok kötelező védőoltást nem írnak elő.  
Forró évszakban fokozottan figyeljenek az elegendő mennyiségű folyadék fogyasztására, és csökkentsék a fizikai terhelést.  
A levegő magas por- illetve páratartalma megnövekedett egészségügyi kockázatot jelent a szembetegségben, az allergiában, az asztmában, 
valamint szív- és érrendszer betegségben szenvedők számára. Utazás előtt 8 héttel javasolt a háziorvost felkeresni egészségügyi tanácsok 
kikérése céljából. 
  
Valuta, pénzváltás: Az Egyesült Arab Emírségek dirham árfolyama az amerikai dollárhoz rögzített (1 USD = 3,673 AED). A váltási árfolyamokról 
a www.xe.com oldalon lehet tájékozódni. A hitelkártyával történő fizetés semmi problémát nem jelent, mindenhol elfogadott. Az ATM automaták 
elfogadják a Magyarországon is bevett bankkártyákat. 
 
Közlekedés: Az Egyesült Arab Emírségek fejlett úthálózattal rendelkezik, mely döntően autópályákból áll. A gépkocsivezetés a nők számára 
teljesen korlátozásmentes. Az autópályákon a megengedett legnagyobb sebesség általában 120 km/óra, míg lakott területen 60-80 km/óra. A 
közlekedési szabályok betartását rendkívül szigorúan veszik: egyes közlekedési szabálysértések esetén – pl. sebességkorlátozás túllépése, 
sárga-piros lámpa figyelmen kívül hagyása, mobiltelefon használata, ittas vezetés, tilos parkolás – gyakorlatilag zéró-tolerancia érvényesül. A 
közlekedési szabályok betartását a rendőrség a legfejlettebb technikai eszközökkel ellenőrzi, s a szabálytalanságok elkövetőit magas – 200-
2.000 AED közötti – összegű bírságokkal sújtja. Mindezeknek köszönhetően a közlekedésbiztonság az Egyesült Arab Emírségekben 
kifejezetten jónak értékelhető. 
Az Egyesült Arab Emírségek még nem fogadja el a magyar jogosítványt, ezért a huzamos ideig itt tartózkodó magyar állampolgároknak a helyi 
jogosítvány megszerzéséhez gépkocsivezetői vizsgát kell tenniük. Turistáktól gépkocsi-bérlésnél elfogadják a nemzetközi jogosítványt, melyet 
Magyarországon kell kiállíttatni. Javasoljuk, hogy autóbérlés esetén csak nagy, nemzetközi cégektől béreljenek autót. 
A központi taxi-társaság szolgáltatása rendkívül megbízható, mérőórával ellátott gépkocsik korrekt árat szabnak. Magántaxik igénybevétele 
nem javasolt.  
 
Étel-ital: A Ramadán böjti hónap idején, illetve a böjti időszakban (hajnaltól kora estig) nyilvános helyen mindenki számára tilos az étel- és 
italfogyasztás, valamint a dohányzás. Ramadán alatt fokozottan ajánlatos tekintettel lenni a vallási érzületből származó érzékenységre. Ha 
valaki a szent hónap idején a helyiek szeme láttára eszik, iszik vagy dohányzik, a "szabályszegésnek" akár jogkövetkezményei is lehetnek.  
A csapvíz fogyasztása nem javasolt.  
 
Illem: külföldi férfiak csak női kezdeményezésre foghatnak kezet a hölggyel. Helybéli férfiak gyakran visszautasítják a nővel való kézfogást, 
hiszen csak családjuk nő tagjaival érintkezhetnek.  
Ne üljünk úgy, hogy talpunk más felé mutat, hatalmas illetlenség!  
Ne bámuljuk a helyieket feltűnően. 
Muszlim vallásúak nem fogyaszthatnak alkoholt, sertéshúst, kagyló- és rákféléket, ezeket vallási vagy állami alkalmazottak előtt fogyasztani 
nem szerencsés.  
Társasághoz való csatlakozás esetén először a legidősebbet illik üdvözölni. 
Jobb kezünket használjuk kézfogásra, étkezésre, tárgyak átnyújtására, hiszen a bal kéz tisztátalan a muszlim kultúra szerint. 
Nyugati férfiaknak nem ajánlott a muszlim nők érintése, kerüljük a hosszabb szemkontaktust.  
Diszkrét fényképezés és filmezés javasolt. 
Üdvözlés: „As-salam alaikum! (béke legyen veled), válasz: „Wa alaikum as-salam!” (veled is béke legyen) 
 
Borravaló: illik borravalót adni (hotelben, szolgáltatóknak, pincérnek, taxisnak), melynek mértéke 10% vagy 5-10 AED. 
 
Telefonálás: A magyarországi mobiltelefonok gond nélkül használhatók az Egyesült Arab Emírségek területén, de a roamingdíjakról a hazai 
szolgáltatóknál érdemes tájékozódni.  
 
Vásárlás: kereskedelmi történelmű ország, mely továbbra is erős kereskedelmi kultúrával rendekezik. Sorra épülnek a hatalmas plázák, 
bevásárlóközpontok, melyek a vásárlók megnyeréséért versenyeznek. Mint minden muszlim országban, utcai árusoknál és a piacokon szinte 
kötelező az alkudozás. 
  
Múzeumok: múzeumok, mecsetek látogatásakor fényképezőgép és videó használatáért a belépőn felül külön pénzt kérhetnek! 
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Egyéb rendelkezések: az emirátusokban a csütörtöki és pénteki nap számít „a hét végének”. A szombati és vasárnapi nap teljes 
munkanapnak számít.  
Erősen javasolt az iszlám szokások és hagyományok tiszteletben tartása. Börtönbüntetéssel sújtható a topless fürdőzés, a nyilvános 
alkoholfogyasztás, a goromba gesztikulálás, a szerencsejáték (még pénzbeli tét nélkül is). A kisebb szabálysértések is több hónapon át tartó 
eljárást, kiutazási tilalmat, hatalmas ügyvédi kiadást vonnak maguk után. Az akár 3-4 hónapos kiutazási tilalom többször vezetett már 
állampolgáraink körében magyarországi munkahelyük elvesztéséhez. 
Az érzelemnyilvánítás különböző formái, mint például csókolózás vagy egyéb kölcsönös vonzalmat kifejező gesztusok börtönbüntetést, 
pénzbírságot vagy az országból történő kitoloncolást vonhatják maguk után. Hasonlóképpen büntetendő cselekmény a házasságon kívüli 
szexualitás, illegális a homoszexualitás és a házasságon kívüli együttélés. Szexuális bűncselekmény áldozatai részére javasolt – még a 
rendőrségi feljelentés és egyéb jogi lépés megtétele előtt – a magyar nagykövetséget felkeresniük konzultáció céljából. Sok esetben ugyanis a 
sértett felet is meghurcolják a helyi hatóságok.  
A kábítószer-fogyasztás a legsúlyosabb büntetést vonja maga után, több éves börtönbüntetéssel sújtandó. Még az országba történő beutazást 
megelőzően elkövetett, vizelet illetve vértesztből kimutatható kábítószer-fogyasztás is súlyos büntetőjogi következményt von maga után. A 
kábítószer csempészet és kereskedelem 25 év szabadságvesztéssel sújtható.  
Kellemetlenség származhat a fényképezésből és filmezésből: nyilvános helyeken mindenképp javasolt megkérni az érintett – a felvételen 
szerepeltetni kívánt – személy(ek) hozzájárulását. Katonai létesítmények valamint stratégiai jelentőségű épületek (pl. állami épületek, 
nagykövetségek) fényképezése szigorúan tilos. A szabály nem betartása azonnali büntetést és őrizetbe vételt von maga után.  
 
 

ORSZÁGRA VONATKOZÓ RÉSZLETEK / TUDNIVALÓK: 
 
EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK 
- területe: 83.600 km² 
- főváros: Abu Dhabi 
- államforma: abszolút monarchia 
- lakosság: kb. 9,6 millió fő 
- időzóna: GMT + 4 
- pénznem: 1 emirátusi dirham /AED/ (1 USD = 3,673 AED, kb 80 Ft = 1 AED) 
- közigazgatás: 7 emirátus, 7 város 
- közbiztonság: jó, a térség egyik legbiztonságosabb országa 
- vízum: magyar állampolgárok a beutazás napjától legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel előzetesen beszerzett vízum nélkül  

beléphetnek 
- ivóvíz: palackozott ásványvíz fogyasztása javasolt   
- elektromos hálózat: 220 V/50 Hz (átalakítóra szükség lehet) 
- ország előhívó: + 971 
- Magyarország nagykövetsége:  

cím: Al Khazna Tower (a Nissan Showroom mellett), POB 44450, Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Telefon: (+971) (2)-6766-190, Ügyelet: + 971-50-8117-835, Fax: (2)-6766-215 

- nyelv(ek): arab, de még használatos az angol, perzsa, hindu, urdu 
- népcsoportok: emirátusi kb. 19 %; arab/iráni kb. 23 %; dél-ázsiai kb. 50 %; más külföldi (pl.: európai) kb. 8 % 
- vallás(ok): muszlim. 77 %; római katolikus kb. 10 %; hindu 4 %; buddhista 2 %; protestáns 1 %; ortodox 1%; más 1 %;  

felekezeten kívüli kb. 1 %    
- időjárás: két évszak: a nyár áprilistól novemberig, a tél decembertől márciusig tart - télen enyhe, nyáron forró időjárás. Télen a  

hűvös éjszakák ellenére a hőmérséklet napközben 25 °C fölé is emelkedhet, nyáron a déli órákban, árnyékban elérheti a 
45-50°C-ot is. 

- védőoltás: Kötelező védőoltás nincs. Saját érdekükben és felelősségükre, egyénileg tájékozódhat az  ÁNTSZ-nél. 
 
Ha bajba kerül: (Kérjük csak akkor hívja, ha feltétlenül szükséges! Elsősorban forduljon idegenvezetőnkhöz.) 
- Utazásszervező információs telefonja:  00 36 209 430 080.  Szünetmentes e-mail: zseppelin@zseppelin.hu. 
- Magyar Nagykövetség címe: Al Khazna Tower (a Nissan Showroom mellett), POB 44450, Abu Dhabi, United Arab Emirates 

Telefon: (+971) (2)-6766-190 
Ügyelet: + 971-50-8117-835 

Fax: (2)-6766-215 
 
Ország előhívószámok:  
Magyarország 00 36…; Egyesült Arab Emirátusok 00 971… (Egyes mobilokon 00 helyett "+” jelet kell beütni.) 
 


