Tájékoztató a Bali szigetére utazók részére
Indonézia ismét lehetővé teszi Balira a közvetlen (más indonéziai város repülőterén
nem tranzitálva) nemzetközi járattal oda érkezők számára a turisztikai célú
beutazásokat. Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Bali szigetére
történő beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az
aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak).
Előírások a beutazáshoz:
megfelelő oltottság, és előzetes regisztráció szükséges
A Bali szigetére turisztikai célból történő beutazás feltételeinek részletei:
• Minden 12 év fölötti utazó számára a teljes oltottság igazolása angol nyelvű,
magyar vagy EU-s oltási igazolvány bemutatásával (a teljes oltottságot legalább
két dózis felvétele jelenti a WHO által engedélyezett oltások valamelyikéből,
kivételt képez az egydózisú Johnson&Johnson vakcina; a második adag oltás
felvétele az utazás megkezdése előtt legalább 14 nappal kell, hogy
megtörténjen). Az oltási igazolványt érvényesíteni szükséges a
https://vaksinln.dto.kemkes.go.id/sign/in weboldalon; amennyiben ez nem
sikerül, akkor az imént említett dokumentumok kinyomtatott, angol nyelvű
bemutatását kérik a belépéskor.
• Kötelező regisztráció a https://www.pedulilindungi.id/ applikáción keresztül,
melynek meglétét érkezéskor, de jellemzően már az indulási országból történő
felszállás előtt is be kell mutatni.
•

•
•

•
•

Az indonéziai repterekre érkező személyek kötelezően átesnek
testhőmérséklet vizsgálaton. Abban az esetben, ha valamely személy
testhőmérséklete 37,5 Celsius-fok felett van, kötelező újra PCR teszten átesnie,
amelynek költsége önállóan viselendő költség; a PCR teszt díját készpénzben
(USD, EUR, IDR) vagy bankkártyával (debit, credit; master, visa), illetve
átutalással is ki lehet fizetni, a teszt ára 275 000 IDR. Pozitív teszt esetén enyhe
tünetekkel
karantén
hotelbe
kell
átköltözni
(https://quarantinehotelsjakarta.com/), súlyos tünetek esetén kórházi
karanténba kerül az országba beutazott személy. Ezekben az esetekben csak
negatív eredményt követően lehet távozni a karantén hotelből, illetve a
kórházból. A karantén hotel és kórház költségei minden esetben az Indonéziába
beutazó személyt terhelik.
Útlevél, mely a visszaúti repülőjegy dátumához képest legalább további 6
hónapig érvényes;
A vízum: VoA (Visa on Arrival), melynek díja 500.000 IDR felnőtteknek és
gyermekeknek egyaránt és Bali szigetén, az érkezéskor, a repülőtéren
fizetendő. A vízum 30 napig érvényes és egyszeri meghosszabbítása
lehetséges a bevándorlási hivatalban;
Minimum 25.000 USD fedezetű, és Covid-19 gyógykezelést is fedező utazási
biztosítás angol nyelven.
Visszaútra szóló repülőjegy;

•

A Peduli Lindungi APP (hivatalos COVID-19 kapcsolatkövető alkalmazás)
letöltése, mely ingyenesen letölthető a Google Play Store-ból (Android) és az
App Store-ból
Beutazási tájékoztató: https://www.youtube.com/watch?v=YBhvnkloH0g

Feltétlenül javasoljuk az utazásra még indulás előtt, útlemondási biztosítás, valamint
az esetleges karanténintézkedés kiadásainak, illetve a légijárat indulásának
elmaradásából származó költségek viselésére is kiterjedő legmagasabb kategóriájú
utasbiztosítás (BBP) megkötését! A bankkártyás biztosítással rendelkezők
tájékozódjanak bankjuknál a területi hatályról és a járványra vonatkozó
szolgáltatásokról még az utazás előtt.
Helyi járványügyi szabályok:
•

•

Az ország egyes régióiban, így a fővárosban is ún. átfogó korlátozások
rendszere van érvényben. A maszkviselés nyilvános helyeken bel- és kültéren
egyaránt kötelező. A kötelező fizikai távolságtartás mértéke 1,5 méter. A
korlátozások megsértése esetén büntetőjogi szankciókat alkalmaznak a
hatóságok.
A belföldi légiforgalom – szigorú biztonsági előírások alkalmazásával –
részlegesen újra indult, az utazás feltételeiről a Garuda Indonesia nemzeti
légitársaság belföldi és nemzetközi járataira érvényes utazási feltételei itt
tekinthetők meg.

Előírások a hazautazáshoz és Budapestre érkezéshez:
• 2022. március 7-én hatályát vesztette a járványügyi készültségi időszak utazási
korlátozásairól szóló 408/2020. Korm.rendelet, ennél fogva a Magyarországra
történő beutazásra vonatkozó korlátozások is megszűntek. A magyarországi
beutazás mindenkori szabályaival kapcsolatban az ORFK határrendészeti
szervei illetékesek tájékoztatást adni. Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb
információt: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebbhireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk
• A légitársaságok az indulást megelőző 72 óránál nem régebbi negatív COVID19 PCR teszthez és további szabályokhoz köthetik az utazást. A teszt
elvégzése az utazó költsége.
A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak!
Indonézia biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategória, azaz az
utazásra nem javasolt országok listáján található. A világjárvány miatt nem javasolja a
Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást

A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat honlapja
szolgál, melynek információi folyamatosan frissülnek:
https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/indonezia
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális
intézkedésekről kérjük kövessék figyelemmel az utazás előtt és az utazás teljes
időtartama alatt a Konzuli Szolgálat honlapját, melynek információi folyamatosan
frissülnek:
https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/indonezia
Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció,
melyet az alábbi linken tehet meg az utazó:
https://konzinfo.mfa.gov.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok
könnyebb nyomon követése érdekében:
https://konzinfo.mfa.gov.hu/megujul-konzinfo-utazom-alkalmazas
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