
Tájékoztató a Maldív-szigetekre utazók részére 
 
 
Az Utazási és Turisztikai Világtanács 2020. szeptember 15-én biztonságos célponttá 
minősítette a Maldív-szigeteket. Ugyanakkor szigorú rendelkezéseket hozott annak 
érdekében, hogy biztonságos utazást tegyen lehetővé magas színtű higiéniai előírások 
betartásával.  
 
Az Emirates légitársaság 2020. október 21-től szerdai és szombati napokon ismét 
üzemelteti közvetlen járatait Budapest és Dubai között, kényelmes csatlakozást 
nyújtva a Maldív-szigetekre. 
 
A Maldív-szigetek 2020. július 15-én minden nemzetiségű utas részére megnyitotta a 
határait, függetlenül az utasok lakóhelyétől. 
 
Előírások a beutazáshoz: 
 
72 órával indulás előtt: negatív COVID-19 PCR teszt 
Az intézkedés 2020. október 13-tól visszavonásig érvényes A Malé repülőtéren 
minden érkező vendégnek az indulást megelőző 72 óránál nem régebbi, angol nyelven 
kiállított negatív COVID-19 PCR teszt eredményt szükséges bemutatnia, melyen 
szerepelnie kell az útlevélszámának, az útlevél szerinti nevének, a tesztet végző 
intézmény nevének és címének. 
 
24 órával indulás előtt: Travel Health Declaration 
Minden a Maldív-szigetekre utazó turistának az elindulást megelőző 24 órával egy 
online angol nyelvű egészségügyi nyilatkozatot kell feltöltenie az „imuga” portálra: 
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd. A nyilatkozathoz fel kell tölteni a negatív 
COVID-19 PCR teszt eredményt, valamint egy világos háttér előtt készült fényképet. 
(Fejfedő és napszemüveg nélküli, szemből készült arckép szükséges.) 
Az adatlapot 2 példányban kinyomtatva kell bemutatni.  
A kitöltésben kérje munkatársaink segítségét. 
 
Érkezéskor: turista vízum 
A Maldív-szigetekre beutazó magyar állampolgároknak vízummal kell rendelkezniük. 
A vízumot érkezéskor, negatív COVID-19 PCR teszt birtokában állítják ki legfeljebb 30 
napos időtartamra. Két példányban szükséges hozzá bemutatni az egészségügyi 
nyilatkozatot (egyet az érkezéskor, másikat az induláskor), valamint a szállás 
visszaigazolását, a visszaútra szóló repülőjegyet és napi legalább 100 USD/fő anyagi 
fedezetet. A 30 napos vízum egyéni elbírálás alapján meghosszabbítható.  
 
Repülőtéri intézkedések az érkezéskor 
Minden érkező utas részére kötelező a maszk viselése, a fizikai távolságtartás és a 
kéz fertőtlenítése az érkezési csarnok bejáratánál. Ezt követően az utasok egy 
lázmérő kapun kelnek át. A repülőtéren egészségügyi ellenőrzésen esnek át az 
utasok, a COVID-19 szimptómákkal bíró utasokat a reptéri klinikán elkülönítik.  

Javasolt a „TraceEkee” alkalmazás letöltése a kapcsolattartás megkönnyítése 
érdekében. Részletek: https://trace.hpa.gov.mv/index.html?lang=en  
 
 

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd
https://trace.hpa.gov.mv/index.html?lang=en


Előírások a hazautazáshoz: 
 
Negatív PCR teszt: 
Néhány ország és légitársaság 96 óránál nem régebbi negatív COVID-19 PCR 
teszthez köti az utazást. Amennyiben Önnek szüksége van a visszautazáshoz tesztre, 
a szigeteken a szállodában jelezni kell előre a teszt igényét és egyeztetni az időpontot 
a teszt elvégzésére, melynek ára 110 USD/fő. (A mintákat Male-i hivatalos 
laboratóriumban értékelik.) 
 
Travel Health Declaration 
A hazautazáshoz ismét kötelező kitölteni és elektronikus úton feltölteni az on-line 
egészségügyi nyilatkozatot. A formula letölthető: 
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd . A recepción a szálloda munkatársai segítenek 
a nyomtatvány elkészítésében, melynek hiányában a vendégek nem szállhatnak fel a 
nemzetközi járatra Malé repülőterén. 
Fontos, hogy a visszatérő vendégek az üdülőhelyről való távozásukat követő 14 napon 
belül tájékoztassák az üdülőhelyet, - amennyiben a COVID-19 PCR teszt eredménye 
pozitív. 
 
A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: 

• Az átszálláskor, Dubaiból hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő szabályok 
szerint nem szükséges tesztet elvégezni.  

• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára, a magyar 
törvények érvényesek, melyek változhatnak. Jelenleg 10 napos 
karanténkötelezettség vár minden a Maldív-szigetekről hazaérkező magyar 
állampolgárra, amely 2 negatív COVID-19 PCR teszttel váltható ki.  

A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak! 
Utazásuk előtt javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal. 
Tájékozódáshoz javasoljuk a Male repülőtér weboldalát:  
https://macl.aero/passengers/covid19/guidelines 
 
Az Emirates légitársasággal utazó, Dubaiban átszálló utasok figyelmébe: 
Dubai átszállás esetén jelenleg induláskor és hazatéréskor is negatív COVID-19 PCR 
teszt szükséges az Emirates légitársaság járatain. A szabályozás célországonként 
változhat. Az utazás céljának megfelelő szabályokról az Emirates légitársaság 
weboldala nyújt pontos információt: 
https://www.emirates.com/hu/english/help/covid-19/travel-requirements-by-
destination/ 
 
Az Qatar légitársasággal utazó, Dohában átszálló utasok figyelmébe: 
https://www.qatarairways.com/en/visa-and-passport-
requirements.html?iid=ALL88789980 
https://www.qatarairways.com/en/safety-measures.html 
 

 
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális 
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat honlapja 
szolgál, melynek információi folyamatosan frissülnek: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?maldiv-szigetek 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus  

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd
https://macl.aero/passengers/covid19/guidelines
https://www.emirates.com/hu/english/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/
https://www.emirates.com/hu/english/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/
https://www.qatarairways.com/en/visa-and-passport-requirements.html?iid=ALL88789980
https://www.qatarairways.com/en/visa-and-passport-requirements.html?iid=ALL88789980
https://www.qatarairways.com/en/safety-measures.html
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?maldiv-szigetek
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus


Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, 
melyet az alábbi linken tehet meg az utazó:  
https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login  
 
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok 
könnyebb nyomon követése érdekében: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/konzinfo-utazom-mobilapp 
 
 
Egészségügyi és biztonsági intézkedések a Maldív-szigeteki tartózkodás alatt 
Az ország kormánya minden korlátozó intézkedést feloldott a nemzetközi 
utasforgalom előtt, de továbbra is érvényben vannak korlátozó intézkedések Malé 
City-ben.  
A fővárosban a kijárási tilalom este 10 órától reggel 5 óráig tart.  
Maszk viselése minden nyilvános helyen és Greater Maléban kötelező.   
5 főnél többen nem tartózkodhatnak együtt nyilvános helyen, és a 3 láb távolságot 
kötelező betartani.  
Az új egészségügyi szabályok betartása mellett újra indult a tömegközlekedés. A 
vírusfertőzéssel nem érintett szigeteken és szigetek között az utazás nincs 
korlátozva. A kirándulások (horgászat, delfinfigyelés) egyik szigetről a másikra 
azonban visszavonásig be vannak tiltva.  
A nyilvános helyek, mint a parkok vagy a sportpályák nyitva vannak, kézhigiénés 
szabályok betartása kötelező.  
 
 
 
OTP Travel Kft. 
 
2020. november 12.  
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