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Jelenleg érvényben lévő beutazási szabályok 

Dubaiba 

magyar állampolgárok esetén 

Minden Dubaiba utazónak 72 órán belüli (mintavételtől számítva), kinyomtatott angol nyelvű, 

negatív PCR teszteredménnyel kell rendelkeznie. 

A tanúsítványnak RT-PCR tesztnek kell lennie. Más vizsgálati tanúsítványokat, beleértve az antitest-

teszteket, az NHS COVID-teszt tanúsítványait, a gyors PCR-teszteket és az otthoni tesztkészleteket 

nem fogadják el Dubaiban. 

A 12 év alatti gyermekeknek, illetve a közepes és súlyos fogyatékossággal élő utasoknak nem kell 

teszt.  

Dubai az alábbi feltételekkel fogadja a turistákat: 

• kötelező telefonos alkalmazás letöltése (Covid-19 DXB App) 

• érvényes egészségügyi biztosítás 

• 72 órán belüli negatív PCR teszt 

• Az országba belépéskor ki kell tölteni egy egészségügyi információval illetve egy karantén 

intézkedéssel kapcsolatos űrlapot 

A fenti intézkedések jelenleg kizárólag a Dubai emírségben tartózkodási engedéllyel rendelkező 

személyekre, illetve a Dubaiba utazó turistákra vonatkoznak. 

Dubaiba nincs kötelező előzetes regisztráció Magyarországról beutazóknak. 

A Magyarországon megkapott oltásokkal egyelőre nem lehet mentesülni a tesztelési és az esetleges 

karanténkötelezettség alól. 

Karanténkötelezettség: Nincs 

Amennyiben az utazó valamilyen oknál fogva Dubaiban Covid tesztet csináltat, melynek eredménye 

pozitív lesz, úgy itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a 10 napos kötelező karantént nem lehetséges 

lerövidíteni, nincs lehetőség újabb tesztelésre és amennyiben a szállás nem megfelelő, úgy a helyi 

egészségügyi szervek által kijelölt karanténközpontban kell letölteni a karantént. Javasoljuk olyan 

utasbiztosítás megkötését, mely lefedi az esetleges extra karanténköltségeket is! 

A fenti szabályok vannak érvényben üzleti célú beutazás esetében is. 
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Helyi járványügyi szabályok: 

Az Egyesült Arab Emírségekben jelenleg mindenhol (beltéren és kültéren) kötelező a maszkviselés. 

Valamennyi helyre, bevásárlóközpontba, éttermekbe, üzletekbe betérve ellenőrzik a 

testhőmérsékletet is. 

Kiutazás az Egyesült Arab Emirátusokból: 

Az Egyesült Arab Emírségekből Magyarországra történő kiutazáshoz nincs kötelezően előírt PCR 

teszt kötelezettség. Javasoljuk, hogy az ország elhagyása előtt úticéljuknak megfelelően 

tájékozódjanak a légitársaságuknál. 

Beutazás Magyarországra: 

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatban az aktuális 

információ a következő linken található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-

magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-

19-jarvany-miatt  

Védettségi igazolvány és az oltási igazolás szükséges, a magyar határon történő korlátozásmentes 

belépéshez. 

Aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, annak Magyarországra hazautazáskor szükség van 

10 napos házi karanténra, mely 2 db negatív PCR teszt után hagyható el. 

A pandémiás időszakban a Magyarországra történő beutazás rendkívüli szabályait a 408/2020. 

Korm.rendelet foglalja össze, melynek végrehajtásával kapcsolatban az ORFK határrendészeti 

szervei illetékesek tájékoztatást adni. A rendelet egyes pontjainak értelmezésével, alkalmazásával 

kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában 

az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek 

A célországba történő beutazási feltételeknek történő maradéktalan megfelelés az Utas feladata 

felelőssége, az ezek elmulasztásából eredő károkért irodánk felelőséget nem vállal! 

Magyarország kormánya által kiadott információk: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?egyesult-arab-emirsegek 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

Sun&Fun Holidays csapata 

Utolsó frissítés időpontja: 2021.12.15.  
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