
EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK – DUBAI* 
Covid19 – Korona vírus információ 
 
Az elutazás előtt: 
 
• A turista célú beutazás feltétele egy, az indulást megelőző 72 órában elvégzett negatív COVID-19 
PCR teszt felmutatása angol nyelven kinyomtatva (12 éves kor alatt nem szükséges). 
 
• Az utazóknak továbbá a Covid-19 DXB App mobil alkalmazással kell regisztrálniuk magukat a 
Dubaiba történő beutazás előtt. 
 
• Az országba való belépés előtt egy egészségügyi, illetve egy karanténba vonulási kötelezettséget 
vállaló angol nyelvű nyilatkozat kitöltése is kötelező. 
 
• Az utazóknak érvényes nemzetközi utasbiztosítással kell rendelkezniük.  
 
Dubaiba érkezéskor: 
 
• Megérkezéskor az utasok számára újabb COVID-19 PCR teszt elvégzése szükséges a repülőtéren. Az 
Emirates légitársaság jelenleg ezen teszt költségét utasaitól átvállalja, ezért számukra az érkezéskor 
elvégzett teszt ingyenes! A teszt eredménye 24 órán belül elkészül, így az utas negatív eredmény 
esetén már másnap elhagyhatja szállását. 
 
• Pozitív teszteredmény esetén 14 napos karantén kötelező Dubaiban. Az Emirates légitársasággal 
történő utazás esetén utasai részére speciális biztosítást (Multi-risk Travel Insurance Coverage) ad, 
mely 500 000 USD-ig fedezi az egészségügyi ellátást és napi 150 USD-ig a karanténnal kapcsolatos 
költséget. A speciális biztosítás visszavonásig érvényes.  
 
Hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: 
 
• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a magyar jogszabályok érvényesek: 
2021. április 29-től az illetékes magyar hatóságok által kiállított érvényes védettségi igazolvány és 
érvényes személyazonosító igazolvány birtokában a magyar állampolgárok korlátozás nélkül 
hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország területére. Védettségi igazolvány hiányában továbbra is 
10 napos karantén kötelezettség van érvényben, mely 2 negatív COVID-19 PCR teszttel váltható ki.   
 
A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak! 
Egészségügyi és biztonsági intézkedések a dubai tartózkodás alatt 
 
Dubaiban kötelező a maszkhasználat – zárt térben és utcán egyaránt. A nevezetességek, múzeumok, 
kulturális intézmények, üzletek, bevásárlóközpontok és éttermek a társas távolságtartás szabályainak 
figyelembevételével, egymástól 2 méteres biztonsági távolságot tartva látogathatóak. A szállodák 
egységes és szigorú higiénés szabályok betartása mellett működnek. Fokozott a fertőtlenítő takarítás, 
a kézi fertőtlenítők kihelyezése. Egyes szolgáltatások (például spa, gőzfürdő) biztonsági okokból zárva 
tarthatnak. A köztereken rendszeres a fertőtlenítés. Tesztelésre nem csak az egészségügyi 
intézményekben, hanem egyes szállodákban is lehetőség van. 
 

 
*Jelen információk a 2021.május 7-én érvényes szabályozáson alapulnak. Az aktuális, frissített információkért kérjük, látogasson el a 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?egyesult-arab-emirsegek oldalra 
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