Egyesült Arab Emírségek
– Üzletkötés és vállalatalapítás – tudnivalók magyar
vállalkozók számára –
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Alapadatok

Hivatalos név: Egyesült Arab Emírségek
Főváros

Abu-Dhabi

Emírségek

Abu-Dhabi, Adzsmán, Dubai, el-Fudzseira, Rász el-Haima, Sardzsa,
Umm-el-Kaivein

Államforma

monarchiák szövetsége (föderatív abszolút monarchia)

Kormányzat

szövetségi kormányzás (a kormányzást egyrészt a szövetségi
kormány, másrészt a különböző emirátusok gyakorolják), a
politikai pártok nem engedélyezettek

Pénznem

Emirátusi dirham (AED), 1 dirham = 100 fil (1 USD = 3,673 AED,
2004 óta az USD-hoz rögzítve)

Hivatalos nyelv

arab

Beszélt nyelvek

angol, perzsa, hindi, urdu

Területe

83 600 km²

Lakossága

5,779 millió fő (2015-ös becslés)*

Éves népességszaporulat

2,58 % (becslés, 2015)

Időeltolódás

GMT + 4 óra

Etnikai megoszlás

emírségi arab (19%), egyéb arab és iráni (23,0%), kelet-ázsiai (50%),
egyéb ázsiai (12,1%), európai (2,4%), egyéb (8%)**

Vallások

iszlám 76%, keresztény 9% egyéb 15%**

Nemzeti ünnep

december 2. (függetlenné válás évfordulója)

Forrás: http://www.emirates.org; http://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
*http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf
**https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html

Az Egyesült Arab Emírségek az egyik olajban gazdag állam Délnyugat-Ázsiában, az Arabfélsziget délkeleti részén. Hét emírségből áll: Abu-Dhabi, Adzsmán, Dubai, el-Fudzseira,
Rász el-Haima, Sardzsa, Umm-el-Kaivein.
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1. Történelmi áttekintés
Az egykor Kalózpartként ismert területen hét sejkség (emírség) létezett a britek XIX.
századbeli megjelenésekor, melyek kalózkodással, áru- és rabszolga-kereskedelemmel,
illetve gyöngyhalászattal szerezték meg megélhetésük alapjait. 1820-ban a Brit Birodalom a
sejkségekkel kötött békeszerződéssel biztosította hajói sérthetetlenségét. 1853-ban
szerződést kötöttek a Brit Birodalommal a tengeri béke állandósításáról, ettől kezdve a
terület elnevezése Szerződéses Omán lett. 1892-ben Szerződéses Omán brit protektorátussá
vált, innentől az angolok kezében összpontosult a védelmi és a külpolitika. 1952-ben a
sejkségek brit kezdeményezésre az uralkodók részvételével konzultatív tanácsot hoztak
létre. 1971. december 1-jén Nagy-Britannia érvénytelennek nyilvánította a sejkségekkel
kötött korábbi megállapodásokat és december 2-án Abu Dhabi, Dubai, Sardzsa, Adzsman,
Al-Fudzseira és Umm Al-Qaiwein részvételével új államszövetség alakult Egyesült Arab
Emírségek néven. Az ország elnökévé Zajed Bin Szultan Al-Nahajan sejket, Abu Dhabi
uralkodóját választották meg. Az új állam azonnal együttműködési megállapodást kötött
Nagy-Britanniával. 1972-ben Ra'sz Al-Khaima emírség hetedikként csatlakozott az Egyesült
Arab Emírségekhez. 1979-ben Rashid Bin Szaid Al-Maktum sejket, az EAE alelnökét, Dubai
uralkodóját választották az EAE miniszterelnökévé, 1981-ben létrehozták az EAE Központi
Bankját. 1996-ban az egyes emírségek uralkodói véglegesítették az ország huszonöt éves,
többször módosított alkotmányát. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Arab Emírségek
fővárosaként véglegesítették Abu Dhabi városának státuszát. 2004 óta, Zajed sejk halálát
követően fia, Khalifa Bin Zajed Al-Nahajan sejk tölti be az EAE államfői és Abu Dhabi
emírség uralkodói posztját. 2005 januárja óta Mohammed Bin Rashid Al-Maktúm sejk az
EAE miniszterelnöke, egyúttal Dubai uralkodója.
(Forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/orszagismerteto/orszagismerteto.htm,
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates,
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_Arab_Emirates)
2. További hasznos információk angol nyelven
Az ország politikájáról:
CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ae.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_Arab_Emirates
Freedom House: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/united-arabemirates
UAE Interact a kormányzatról: http://www.uaeinteract.com/government/
UAE Interact a politikai rendszerről:
http://www.uaeinteract.com/government/political_system.asp
A BBC az EAE-ról: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14703998
Az ország földrajzáról:
CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ae.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_Arab_Emirates
Worldatlas.com: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/ae.htm
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Geography.about.com: http://geography.about.com/od/unitedarabemiratesmaps/a/unitedarab-emirates-geography.htm
Az ország történelméről:
CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ae.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_Arab_Emirates
Sheikhmohammed.co.ae a történelemről: http://www.sheikhmohammed.co.ae/vgn-exttemplating/v/index.jsp?vgnextoid=15e504ee11a11310VgnVCM1000004d64a8c0RCRD
Lonely Planet online útikönyv: http://www.lonelyplanet.com/united-arab-emirates/history
http://www.uae-embassy.org/uae/history
UAE Interact a történelemről: http://www.uaeinteract.com/culture/history.asp

Gazdasági helyzet
1. Legfontosabb indikátorok
Legfontosabb indikátorok
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GDP (milliárd
USD)*

180,6

222,1

258,2

314,8

270,3

297,6

360,2

358,9

390,0

399,4

399,1.

Egy főre jutó GDP
(USD)*

43534

45554

44529

46310

35025

35260

40363

49800

42831

43962

36060****

Egy főre jutó GNI
(USD)*

66620

64660

58380

51540

45050

41810

42380

40130

43440.

44600

n.a.

GDP növekedési
üteme (%, év/év)*

4,9

9,9

3,2

3,3

-1,6

1,4

4,9

3,9

4,0

4,6

3,0

Ipari termelés
növekedési üteme
(%)*

3,9

13,7

-2,6

2,7

2,3

-0,6

3,2

4,2

2,8.

4,5

n.a.

Infláció (fogyasztói
árak, %)*

n.a.

n.a.

n.a.

12,3

1,6

0,9

0,9

0,7%

1,3

2,3

3,7

Exportvolumen
(milliárd USD)*

122,1

152,4

186,7

248,8

202,0

232,0

313,01

300,9

262,8

258,6

n.a.

HDI (Emberi
Fejlettségi Index)**

0,831

0,831

0,827

0,823

0,819

0,817

0,818

4,9

4,9; 25.
hely
139
országból

GCI (Globális
Versenyképességi
Index)***

n.a.

4,5

4,5

4,7

0,818;
0,82;
0,232
41. hely 40. hely 41. hely

4,9; 27. 5,1; 24. 5,1; 19.
hely
hely
hely
142
144
148
ország- ország- országból
ból
ból

n.a.

5,3; 12. hely a 144
országból

Forrás: * http://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ae.html
** http://hdr.undp.org/en/statistics/, kategória: „nagyon magas”
*** http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
****https://knoema.com/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-2015-data-and-charts
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2. A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Legfontosabb exportpartnerek

Japán (14,8%), India (9,6%) , Irán (11,4%) , Thaiföld (4,5%) , Szingapúr
(5,4%) , Dél-Korea (5,7%) (2014)

Legfontosabb exporttermékek

nyersolaj (45%), földgáz, szárított hal, datolya

Importvolumen

248,2 milliárd USD (2015-ös becslés)

Legfontosabb importpartnerek

India (13,4%), Kína (15,7%), USA (8,9%) , Németország (5,3%) (2014)

Legfontosabb importtermékek

műszaki és közlekedési berendezések, járművek és alkatrészek,
vegyszerek, élelmiszerek

Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html;
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=United%20Arab%20Emirates

3. Gazdasági helyzet
Az Egyesült Arab Emírségek gazdasága nyitott gazdaság, melyet magas egy főre jutó
jövedelem és jelentős éves külkereskedelmi többlet jellemez. Az Emírségek gazdaságát
meghatározó tényező az olajipar: a GDP egynegyede (korábban egyharmada) közvetlenül a
kőolajtermeléshez kapcsolódik. A jelenlegi felmérések szerint a hatalmas kőolajtartalékok
még legalább száz évre elegendőek. Az Emírségekben körülbelül 30 éve fedezték fel a
kőolajmezőket, melyek révén az ország elszegényedett kis sivatagi fejedelemségek
régiójából modern, magas életszínvonallal jellemezhető állammá vált. A világ egyik
leggyorsabban növekvő gazdaságának legfontosabb eleme a kőolaj- és földgázexport, de az
utóbbi években a kormányzat nagy erőkkel igyekszik ezt a függőséget csökkenteni. A
gazdaság diverzifikálására vonatkozó erőfeszítések révén a kőolaj- és földgázkitermelés
súlya a GDP 25%-ára csökkent és a pénzügyi szektor, valamint a luxus-turizmus jelentős
fejlődésnek indult. Abu-Dhabi és Dubai pénzügyi központtá nőtte ki magát, valamint az
egész országot off-shore területként tartják számon.
A kormányzat emellett megnövelte a munkahelyteremtésre és infrastruktúra-fejlesztésre
fordított erőforrásokat, valamint sok üzleti lehetőséget megnyitott a magánszektor előtt.
2004-ben Washingtonban aláírták a kereskedelmi és befektetési keret-egyezményt, majd
tárgyalásokba kezdtek az USA-val való szabadkereskedelmi egyezmény ügyében is, de
ezek a tárgyalások megrekedtek. Az ország szabadkereskedelmi övezetei – 100%-os
külfölditulajdon-lehetőséggel és adómentességgel – igen vonzóak a külföldi befektetők
számára. 2009-ben a világgazdasági válság és a nyomában szűkülő hitellehetőségek
visszavetették az Emírségek gazdaságát. A válság következtében lezuhanó ingatlanárak
Dubai esetében jártak a legsúlyosabb hatással, így az emírség jelentős kölcsönt kapott Abu
Dhabitól. A gazdasági vezetés a kormányzati költés emelésével és a bankszektor
likviditásának növelésével igyekezett kivédeni a válság hatásait.
Az Emírségek számára a jelenleg legfontosabb, hosszú távú kihívások a következők: az
olajexporttól való függőség, a nagyszámú külföldi munkaerő, valamint a növekvő infláció.
A következő néhány évre vonatkozó stratégiai tervek a gazdaság további diverzifikációjára
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összpontosítanak, valamint jobb lehetőségek megteremtésére a helyi lakosság számára – az
oktatás színvonalának emelésén és megnövelt magánszférabeli munkalehetőségeken
keresztül.
(Forrás,
további
hasznos
információk
angol
nyelven:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html#Econ)
4. További hasznos információk magyar nyelven
Magyar Nemzeti Kereskedőház: http://www.tradehouse.hu/index.php?mid=418
Nemzeti Befektetési Ügynökség: http://hipa.hu/Region/United%20Arab%20Emirates/Info
5. További hasznos gazdasági információk angol nyelven
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ae.html#Econ
ENSZ fejlesztési program, Humán Fejlettségi Index: http://hdr.undp.org/en/statistics/
Versenyképességi Index: http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-dataplatform/
A Világbank adatbázisa: http://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates
Az EAE központi statisztikai hivatala angol nyelven:
http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/tabid/96/Default.aspx
Gazdaságtörténet (Emiratesvoyage.com): http://emiratesvoyage.com/uae-guide/uaeeconomy/
ENSZ-adatok:
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=United%20Arab%20Emirates
EU
Market
Access
Database:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/index_en.htm

Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1. Politikai, államközi kapcsolatok
-

-

-

Öt évvel az Egyesült Arab Emírségek megalakulása után, 1976-ban kamarai szponzorálású
magyar Kereskedelmi Iroda létesült Dubaiban. A két ország 1990-ben vette fel a diplomáciai
kapcsolatot, ekkor állt fel a nagykövetség is Abu Dhabiban. Az addig ügyvivői szintű
külképviseletet 2006 októbere óta nagykövet vezeti. Az elmúlt években több-kevesebb
rendszerességgel követték egymást a külügyi, pénzügyi, kereskedelmi tárcák közötti
konzultációk, miközben hosszabb időre tekint vissza a kereskedelmi és iparkamarák közötti
együttműködés.
2009. június 25-én Budapesten tárgyalt Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan sejk, az EAE
külügyminisztere, akinek személyében első ízben tett hivatalos látogatást Magyarországon
az államszövetség diplomáciájának vezetője.
2011. március 29-30-án Abu Dhabiban került sor az európai és az arab országok
számvevőszékei (EUROSAI – ARABOSAI) 3. konferenciájára, melyen magyar részről
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke vett részt.
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-

2011. április 4-én dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
vezetésével 28 fős magyar üzleti delegáció tett látogatást Abu Dhabiban, amely találkozott az
Abu Dhabi Kereskedelmi és Iparkamara (ADCCI) vezetőivel, valamint a helyi üzleti élet
képviselőivel.
- 2011. április 6-7-én dr. Kovács Tamás Iván, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes
államtitkára a magyar elnökség képviseletében részt vett az Abu Dhabiban megrendezett 2.
„Clean Energy Ministerial” című nemzetközi konferencián.
- 2011. április 19-20-án Abu Dhabiban tartották meg az EU-ÖET Közös Tanács és Miniszteri
Találkozó 21. ülését, melyen hazánkat dr. Martonyi János külügyminiszter megbízásából dr.
Hóvári János helyettes államtitkár képviselte.
- 2011. december 14-18. között hivatalos látogatást tett az Egyesült Arab Emírségekben Bogyay
Katalin nagykövet asszony, az UNESCO Végrehajtó Tanácsának elnöke, aki részt vett a 2.
Nemzetközi Solymászati Fesztiválon.
- 2012. április 25-én Abu Dhabiban tartották meg a Nemzetközi Afganisztán Kontaktcsoport
(ICG) soros munkaértekezletét, melyen hazánkat dr. Sztáray Péter helyettes államtitkár,
politikai igazgató képviselte.
- 2013. április 30-án Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára
részt vett a Dubaiban megrendezett Annual Investment Meeting nemzetközi befektetési
konferencia harmadik fordulóján. A rendezvény margóján Szijjártó Péter aláírta a kettős
adóztatás kizárásáról szóló egyezményt, mely az első kormányközi megállapodás a két
ország között, továbbá megbeszéléseket folytatott többek között Sultan Bin Saeed Al
Mansoori-val az EAE gazdasági miniszterével; Obaid Humaid Al Tayer-rel, az EAE
pénzügyi államminiszterével; Mohammed Thani Murshid Ghannam Al Rumaithi-vel, az
Abu Dhabi Kereskedelmi és Iparkamara elnökével és Mohammed H. Al Muhairi főtitkárral;
Khalaf Ahmad Al Habtoor-ral, az Al Habtoor Group elnökével (a budapesti Le Méridien
szálloda tulajdonosával).
- 2013-ban az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország aláírta a kettős adóztatás kizárásáról
szóló egyezményt, mely az első kormányközi megállapodás a két ország között.
(Forrás, további hasznos információk:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/Bilateralis/ketoldalu.htm)
- 2014. február 26-án Abu Dhabiban a kétoldalú légügyi megállapodást írtak alá .
- 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.
- 2015. szeptember 15-én Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter és Szultán bin Szaíd Al Manszúri, az Egyesült Arab
Emírségek gazdasági minisztere Gazdasági Együttműködési Megállapodást írt alá
Budapesten, melynek eredményeképp 2016. március 1-jén az első alkalommal rendeztek
Magyarország és Egyesült Arab Emirátusok között gazdasági vegyes bizottsági ülést. Az ülés
keretében Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára és Hamad Buamim, a
Dubai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke együttműködési megállapodást írt alá, ami új utat
nyit a két ország közötti kapcsolatok fejlesztéséhez.
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Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezetésével kiutazó 35 fős üzleti delegáció
során nukleáris, élelmiszeripari és légiforgalmi megállapodásokat kötött Magyarország,
illetve magyar cégek az Egyesült Arab Emírségekben.
Budapest megkérte az engedélyt a dubai kormánytól baromfi- és marhahús exportjára, és
gyors eljárásra kapott ígéretet. Várhatóan a beruházás-védelmi megállapodást még az év első
felében aláírásra kerül. Az Eximbank nyitott egy 406 millió dolláros hitelkeretet a vállalatközi
együttműködés finanszírozására.
(Forrás, további hasznos információk: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-eskulugyminiszterium/hirek/gazdasagi-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-magyarorszages-az-egyesult-arab-emirsegek;http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-eskulugyminiszterium/hirek/magyarorszag-es-az-egyesult-arab-emirsegek-egyetert-amigracios-valsag-rendezeset-illetoen;http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-esiparkamara/cikkek/egyuttmukodes-a-dubai-kereskedelmi-es-iparkamaraval-a-reszletekertkattintson-a-kepre-89623)

2. Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok
-

A világgazdasági válság ellenére a két ország közötti kereskedelmi forgalom az elmúlt
években látványosan növekedett. Miközben az EAE-be irányuló magyar export 2009-ben
712,6 millió, 2010-ben pedig 916,3 millió USD értéket tett ki, addig a 2011. évi kivitelünk – az
előző év teljes összegét 112,43 %-kal meghaladva – 1,946 milliárd USD értéket ért el, mellyel
az EAE az első helyre került nemcsak az arab világ tekintetében, hanem Ázsia egészét nézve.
2012-ben az EAE-be irányuló magyar kivitel kissé visszaesett, de 1,182 milliárd USD-os
értékével továbbra is jelentősnek mondható. (Forrás, további hasznos információk:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/Bilateralis/ketoldalu.htm)
- Magyarországról az EAE-be irányuló 2013-as export 228 milliárd forintot tett ki. Az Egyesült
Arab Emírségekből érkező import 2013-ban 11,1 milliárd forint értékű volt, ami több mint
kétszeres növekedést jelent a 2012-es 5,2 milliárd forinthoz képest. (Forrás: KSH,
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qkt009b.html)
- A kivitel döntő hányadát (mintegy 90%-át) híradástechnikai eszközök, kisebb részben
élelmiszeripari termékek teszik ki: a magyar tulajdonú vállalatok áruexportja jelenleg kb. 120
millió USD értékű, ez azonban fokozatosan növekszik és diverzifikálódik. Nem jelenik meg
az áruexport-statisztikákban a mára már jelentős szellemi termék-export, az Audi gépkocsik
magyar hozzáadott értéke és a közel 8-10 millió USD-ra tehető közvetítői kereskedelem sem.
Az EAE-ből importált termékek jobbára műszaki cikkekből, különböző alapanyagokból,
illetve kőolajszármazékokból állnak, de folyamatosan növekszik az élelmiszeripar
jelentősége. (Forrás, további hasznos információk:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/Bilateralis/ketoldalu.htm)
- A magyar export szempontjából perspektivikus ágazatoknak, termékcsoportoknak
számítanak a feldolgozott élelmiszerek, az energiaipar, a környezetbarát és
környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák, a mezőgazdasági technológiák, a műszerés szabályzástechnika, az oktatás, a védelmi ipar és az orvosi és egészségüggyel kapcsolatos
műszerek
és
technikák.
(Forrás,
további
hasznos
információk:
http://hipa.hu/Region/United%20Arab%20Emirates/Info)
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Az ország kettősségéből adódóan Abu Dhabiban az energetikai, olaj- és gázipari projektek, a
pénzügyi befektetések, a katonai beszerzések, míg Dubaiban a klasszikus kereskedelem és az
ehhez kapcsolódó szakmai kiállítások, a vámszabad-területi áruforgalmi műveletek, a
turizmus és az ingatlan-beruházások dominálnak. (Forrás, további hasznos információk:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/Bilateralis/ketoldalu.htm)
Az Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) 2002 végéig 100 millió USD összeget helyezett
el pénzügyi befektetési alapokban, illetve fordított részvények vásárlására. A hazánk iránti
befektetői bizalom kedvező emírségi változására mutat, hogy 2012 májusában a dubai Al
Habtoor-csoport – sajtóhírek szerint 80 millió dollárért – megvásárolta a budapesti Le
Méridien Hotelt.
(Forrás, további hasznos információk:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/Bilateralis/ketoldalu.htm)
Az Emirates Group 2014 végén nagy volumenű beruházását hajtott végre: a légitársaság hat
globális ügyfélszolgálatának egyikét Budapestre helyezte, s a többmilliárdos fejlesztés révén
300 új munkahelyet hozott létre a magyar fővárosban.
A dubai székhelyű Taghleef Industries tiszaújvárosi csomagolóeszköz-gyártó üzemet
létesített.
A Dubai GVB margóján, a Kőröstej pedig 22 millió dollár értékben három emírségekbeli
megrendelővel kötött szállítási szerződéseket tejipari termékekre. Ennek hatására jelentősen
tovább bővülhet az ide irányuló magyar élelmiszerexport.
A magyar szempontból perspektivikus privatizációs, akvizíciós, zöldmezős tőkekihelyezési
lehetőségek az alábbiak: energetika (megújuló energia), környezetvédelem, oktatás,
élelmiszeripar, mezőgazdasági technológiák, távközlés, IT, logisztika, turizmus, orvosi
műszerek és berendezések (Forrás, további hasznos információk:
http://hipa.hu/Region/United%20Arab%20Emirates/Info); http://www.mkik.hu/hu/magyarkereskedelmi-es-iparkamara/cikkek/egyuttmukodes-a-dubai-kereskedelmi-esiparkamaraval-a-reszletekert-kattintson-a-kepre-89623)

-

-

2.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozatának
szerepe a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében
-

-

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata
(http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/kozel-kelet-es-eszak-afrika-tagozat-2534)
1999-es megalakulása óta segíti az arab térség iránt érdeklődő vállalatok tevékenységét és
kimagasló szerepet játszik a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében. A KözelKelet és Észak-Afrika Tagozat fő törekvése, hogy a térség súlya a magyar külgazdasági
stratégiában megfelelő figyelmet kapjon. Ennek érdekében lobbi-tevékenységet folytat az
államigazgatás irányában, illetve lehetőséget biztosít a tagvállalatoknak a közvetlen
vállalati kapcsolatok fejlesztésére.
Tagvállalatai számára a Tagozat különböző területeken igyekszik segítséget nyújtani. A
legfontosabb feladat az üzleti lehetőségek bővítése: ennek érdekében üzletembertalálkozókat, tájékoztató fórumokat szervez, és igyekszik információkkal segíteni a cégeket.
Az Egyesült Arab Emírségek társadalmában jellemző az állami kapcsolatok kiemelt súlya és
a személyes kapcsolatok nagy jelentősége. A tagozat vezetői ezen kapcsolatok erősítése
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érdekében állami delegációk tagjaiként és szervezett üzleti útjaikon is a lehető legszélesebb
kapcsolatrendszer kiépítésén, fenntartásán dolgoznak.
Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közti külkereskedelem áruszerkezete (M
EUR)
Behozatal

Kivitel

Egyenleg

Megnevezés
2012

2013

Összesen 917,206 775,286

2014
177,182

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

192,079 18,154 37,237 24,897 14,859 899,052 738,049 152,286 177,220

Élelmiszer, ital,
dohány

8,851

8,892

8,274

10,813

0,020 0,063 0,008

0,024

8,831

8,830

8,266

10,788

Nyersanyagok

0,671

0,386

0,941

1,207

0,104 1,800 0,016

0,056

0,567

-1,414

0,925

1,151

Energiahordozók

0,017

0,443

2,904

7,061

0,003 0,000

0,020

0,014

0,443

2,904

7,041

Feldolgozott
termékek

24,453

28,371

30,463

36,773

2,078 3,183 7,913

Gépek, gépi
berendezések

883,214 737,194

134,601

136,225 15,950 32,192 16,959 11,164 867,265 705,002 117,642 125,060

n.a.

3,594 22,375 25,188

22,549 33,179

Forrás: KSH

3. Idegenforgalmi kapcsolatok
-

Az emírségi állampolgárok túlnyomó része üzleti célból, sport- vagy konferenciaturizmus
keretében, illetve klasszikus turistaként látogat Magyarországra. A komolyabb
turistaforgalom létrejöttét eddig mindkét irányban fékezte a vízumkényszer, valamint a
Budapestet Dubaival vagy Abu Dhabival összekötő közvetlen légi járat hiánya, de 2013.
október végétől a Wizzair, 2014 őszétől pedig az Emirates légitársaság is hetente többször
menetrend szerinti járatot indít az Emírségekbe (Dubaiba), és fontos tényező, hogy 2014-től
a vízumkényszert is eltörölték a két ország között.
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/Bilateralis/ketoldalu.htm)

Jogi, szabályozási környezet
Az Emírségek jogrendszere a polgári jog és az iszlám jog keveréke. Az alábbiakban néhány
jellegzetes üzleti szempont alapján csoportosítva közöljük a vonatkozó szabályozási
jellemzőket.
1. Az Egyesült Arab Emírségekből Magyarországra történő behozatal (import)
szabályozása
Az Egyesült Arab Emírségekben nincs forgalmi adó, vagy egyéb fogyasztási adó. Az
exportra nincs külön kivetett adó.
Az adózásról bővebben az alábbi linken olvashat (angol nyelven):

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail: gvi@gvi.hu • Internet: http://www.gvi.hu
11 / 24

KPMG: http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/thinkingbeyond-borders/documents/united-arab-emirates.pdf
2. Magyarországról az Egyesült Arab Emírségekbe irányuló kivitel (export)
szabályozása
-

-

-

-

A vámszabályok szerint az országba kábítószeren és pornográf kiadványokon kívül
mindent – így alkoholtartalmú italokat is – be lehet vinni (alkohol 2 liter, cigaretta 2.000 db).
Valuták bevitelére szintén nincs korlátozás.
(Forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/utazasitanacsok/utazasitanacsok.htm)
Az importra nincs külön kivetett adó. A vámok általában 5% körüliek, kivéve a vámmentes
termékeket (élelmiszer, gyógyszer, ipari nyersanyagok). A szabadkereskedelmi övezeteken
belül vámmentesség van érvényben.
Az Emírségi behozatalhoz szükséges alapdokumentumok: kereskedelmi számla, csomagolási lista, származási igazolás, fuvarlevél
(Forrás: http://hipa.hu/Region/United%20Arab%20Emirates/Info és
http://www.dubaitrade.ae/knowledge-centre/processes-a-procedures/216-diagram-ofimport-process-for-dtp
Az Egyesült Arab Emírségekbe semmilyen feldolgozott élelmiszert (hús/tej egyaránt) nem
engednek be megfelelő Halal-tanúsítvány nélkül. A Hatóságok jelenleg csak és kizárólag az
Iszlám Információs és Dokumentációs Központ (IIDZ – Magyarország) által kiállított
tanúsítványt fogadják el.
(Forrás: http://hipa.hu/Region/United%20Arab%20Emirates/Info)
3. Vállalatalapítás

-

-

Az Egyesült Arab Emírségekben nincs vállalatokat sújtó adó, kivéve az olajvállalatokat és a
bankokat.
Az Emirátusokban külföldi állampolgárként leányvállalatot, képviseletet és bejegyzett
vállalatot is létre lehet hozni. Általában helyi kereskedelmi ügynököt kell megbízni az áruk
eladásával vagy exportjával. A vállalatalapításhoz szövetségi és emirátusi szinten is
kapcsolatba kell lépni a hatóságokkal, valamint mind a szövetségi, mind a különböző
emírségek helyi, saját hatáskörben levő törvényeit és szabályozását is meg kell ismerni.
A szabadkereskedelmi övezetek önkormányzati joggal rendelkező területek, saját
szabályozással. Csak ezekben lehetséges a 100%-ig külföldi tulajdonú vállalatok alapítása,
ezen kívül vonzóak a csökkentett vámok és kvóták, a 100%-os profit-repatriálás, az
adómentesség (akár 50 évre), és a jövedelemadó-mentesség miatt. A külföldi vállalatoknak
mindegyik szabadkereskedelmi zónában megengedett a száz százalékos tulajdonú
fióktelepek alapítása és ezek a fióktelepek mentesülnek az ún. nemzeti megbízott
(szponzor) kinevezésére vonatkozó követelmény alól. A szabadkereskedelmi zónákban
többféle kereskedelmi, forgalmazási, raktározási és iparcikk gyártási tevékenység
folytatható. Az Emirátusokban érvényes vámokat szabadkereskedelmi zónába behozott
árukra nem róják fel, kivéve, ha és mindaddig, ameddig az ilyen termékeket nem
importálják magába az Egyesült Arab Emirátusokba. Lásd bővebben:
http://www.uaefreezones.com/ (Forrás:
http://hipa.hu/Region/United%20Arab%20Emirates/Info)
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-

-

-

-

-

-

A törvény szerint minden EAE területén alapított vállalatnak minimum 51%-ban EAEállampolgársággal rendelkezők tulajdonában kell lennie, vagy 100%-ban helyi tulajdonú
cég tulajdonában. Kivéve a szabadkereskedelmi övezetekben, ahol 100%-os külföldi
tulajdon is megengedett; bizonyos tevékenységi körökben megengedett a 100%-os Öböl
Kooperációs Tanácshoz tartozó országok (Gulf Co-operation Council, GCC, tagjai: Egyesült
Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Bahrein, Kuvait, Omán, Katar. Forrás: http://www.gccsg.org/eng/) állampolgárainak tulajdonlása; valamint az ún. professzionális vállalatok is
100%-osan külföldi tulajdonúak lehetnek.
Egyes tevékenységek azonban csak helyi állampolgároknak, vagy 100%-ban helyi
állampolgárok által tulajdonolt vállalatok számára elérhetőek.
A cégalapításhoz arab nyelvű vállalat-alapítólevél kell, valamint a helyi engedélyező
hatóságoknál be kell jegyeztetni a vállalat nevét. Bármely területen működő cégnek
kereskedelmi engedélyt kell beszereznie, az eljárás emírségenként eltérhet.
Minden emírségben van kereskedelmi kamara, mely fontos információforrás. Itt beruházási
adatbázisokhoz is hozzá lehet férni és az engedélyezéshez szükséges adminisztratív
segítséget is megadják a külföldieknek.
Korlátlan felelősségű társaságot csak EAE-állampolgárok alapíthatnak. Külföldiek és
belföldiek közösen alapíthatnak vegyesvállalatot (joint venture), részvénytársaságot (az
igazgatótanács tagjainak többsége EAE-állampolgár kell, hogy legyen) és korlátolt
felelősségű társaságot (ez a leggyakoribb a külföldiek körében, mivel a külföldiek is
vezethetik és a biztosítási, ill. banki terület kivételével bármely ágazatban működhet).
A külföldi diplomás szakemberek, szakértők, építészek, mérnökök, tanácsadók,
közgazdászok, egészségügyi specialisták, jogtanácsadók, könyvvizsgálók, oktatók stb.
magánvállalkozást alapíthatnak 100%-os külföldi tulajdonnal a szolgáltató szektorban, de a
kereskedelmi tevékenység nem engedélyezett, csak EAE-állampolgároknak. (Ekkor egy
EAE-állampolgárt kell kinevezni helyi ügynöknek, aki nincs közvetlenül bevonva az
üzletbe és a profitból százalékot kap.)
Leányvállalatot vagy képviseleti irodát 100%-os külföldi tulajdonnal is lehet alapítani,
ilyenkor a cég nem különálló jogi személyiség, hanem az anyavállalathoz tartozik. A
leányvállalatok hagyományosan nem kereskedhettek anyavállalatuk termékeivel, ez a helyi
ügynökök kiváltsága volt. 2006 óta némi liberalizáció történt ezen a területen és egyes
leányvállalatok már folytathatnak kereskedelmi tevékenységet, de máig ki kell jelölni egy
EAE-állampolgárságú közvetítő ügynököt a leányvállalat megnyitásához.
Forrás: http://www.uae-embassy.ae/Embassies/uk/Content/578
További hasznos információk magyar nyelven:
Business Hungary weblap:
http://businesshungary.gov.hu/orszagismerteto?orszagismerteto-egyesult-arab-emirsegek
Magyar Nemzeti Kereskedőház: http://kereskedohaz.hu/
Nemzeti Befektetési Ügynökség: http://hipa.hu/Region/United%20Arab%20Emirates/Info
További hasznos információk a vállalatalapításról angol nyelven:
Az EAE Gazdasági Minisztériuma: http://www.economy.gov.ae/English/pages/default.aspx
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A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates/
UAE Interact a vállalatalapításról: http://www.uaeinteract.com/business/settingup.asp
Az EAE egyesült államokbeli nagykövetsége: http://www.uaetradeusa.org/index.php?page=uae-economy&cmsid=105
4. Ingatlanvásárlás
Egyes szabadkereskedelmi övezeteken kívül csak EAE-állampolgárok, vagy 100%-ban EAEtulajdonú vállalatok vásárolhatnak ingatlant. A külföldi állampolgárok és a külföldi
tulajdonban levő vállalatok általában bérlik a lakóépületeket és irodákat.
(Forrás: http://www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub2783_1.PDF és
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/54332/key-real-estate-issuesin-the-uae)
5. Egyéb
Szellemi termékek és szerzői jogok védelme: 1992 óta a szövetségi törvények védik a
szabadalmakat, a védjegyeket és a szerzői és egyéb szellemi tulajdoni jogokat. Az EAE tagja
a WTO-nak (Kereskedelemi Világszervezet, World Trade Organization) és aláírta a Párizsi
Egyezményt (1883-ban Párizsban létrejött nemzetközi szerződés az iparjogvédelem
területén, a nemzetközi iparjogvédelmi együttműködés alapdokumentuma). (Forrás:
http://www.infoprod.co.il/country/uae2d.htm)
6. További hasznos jogi információk angol nyelven
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa, tudnivalók
a vállalatalapításról: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arabemirates/
Általában a jogról:
Arab Law’s World: http://www.arablawsworld.com/laws-of-uae.php
World Intellectual Property Organization (WIPO):
http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=AE
Infoprod.co.il: http://www.infoprod.co.il/country/uae2d.htm
Latham & Watkins ügyvédi iroda:
http://www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub2783_1.PDF
Az EAE londoni nagykövetsége: http://www.uae-embassy.ae/Embassies/uk/Content/578
Norton Rose Fulbright ügyvédi iroda:
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/54329/six-key-legal-pointswhen-investing-and-contracting-in-the-uae
Ingatlan-adásvétel:
Norton Rose Fulbright ügyvédi iroda:
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/54332/key-real-estate-issuesin-the-uae
Lexology.com: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=92e60cb9-db4a-4fa8-88cc862da9161573
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Gulfnews.com online újság: http://gulfnews.com/uaessentials/ask-the-law/uae-labour-lawsection-3-the-employment-contract-1.1208190

Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1. Eximbank országkockázati besorolás
Az Eximbank (Mehib Zrt.) 2014. október 1-től hatályos országkockázati besorolása és a
biztosíthatósági szabályok szerint az EAE a 3-as országkockázati kategóriába esik, tehát
biztosítható (két éves vagy két éven túli törlesztési futamidejű ügyletek vonatkozásában).
Forrás: http://exim.hu/ (az Eximbank negyedévente frissíti a besorolást)
2. Helyi fejlesztési bank
Emirates Development Bank
Cím: Real Estate Bank Building, Defence Street, 51515, Abu Dhabi
Tel: +971 2-699-0999
Fax: +971 2-699-0998
E-mail: info@reb.ae
3. Helyi befektetés-ösztönzési szervezetek
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(http://www.adeconomy.ae/English/Pages/home.aspx)
Abu Dhabi Befektetési Hatóság (http://www.adia.ae/En/Home.aspx)
Abu Dhabi Fejlesztési Alap (http://www.adfd.ae/pages/default.aspx)
4. Üzletfejlesztés, kamarai hálózat
Az Egyesült Arab Emírségek fejlett kereskedelmi- és iparkamarai hálózattal rendelkezik.
Mind a hét emírségben megtalálható az adott emírség vállalkozásainak kereskedelmi- és
iparkamarája. Ezen felül programokon, kutatásokon és tanácsadáson keresztül a teljes
magánszektort támogatja az EAE Kereskedelmi- és Iparkamarák Szövetsége
(http://www.fcciuae.ae/), mely összefogja az összes emírségi kamarát. Az EAE Nemzetközi
Kereskedelmi Kamarája (ICC UAE, http://www.iccuae.com/) az ország kereskedelmi, ipari
és üzleti vállalkozásait globális szinten képviseli.
Az EAE Kereskedelmi- és Iparkamarák Szövetségének (FCCIUAE) elérhetőségei:
1. Abu Dhabi
Postafiók: 3014
Telefonszám: +971 2 6214144
Fax: +971 2 6339210
E-mail: info@fcciuae.ae
Web: http://www.fcciuae.ae/
2. Dubai
Postafiók: 8886
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Telefonszám: +971 4 2307774
Fax: +971 4 2389897
E-mail: info@fcciuae.ae
Web: http://www.fcciuae.ae/
Az emírségi kereskedelmi- és iparkamarák elérhetőségei:
1. Abu Dhabi
Cím: Abu Dhabi Chamber főépület, Corniche Road
Postafiók: 662
Telefonszám: +971 2 621 4000
Fax: +971-2-6215867
E-mail: contact.us@adcci.gov.ae
Web: http://www.abudhabichamber.ae/English/Pages/Default.aspx
Nyitva tartás: vasárnaptól csütörtökig 8:00 - 15:00
2. Dubai
Cím: Dubai Chamber of Commerce & Industry, Baniyas Road, Deira
Postafiók: 1457
Telefonszám: (+971) 4 228 0000
Fax: (+971) 4 202 8888
E-mail: customercare@dubaichamber.ae
Web: http://www.dubaichamber.com/
3. Sardzsa
Telefonszám: 0097165302222
Fax: 0097165302226
E-mail: scci@sharjah.gov.ae
Web: http://www.sharjah.gov.ae/AR/Pages/default.aspx
Nyitva tartás: vasárnaptól csütörtökig 7:30 - 14:30
4. Adzsmán
Postafiók: 662
Telefonszám: 600 595959
Fax: +9716 7471222
E-mail: info@ajmanchamber.ae
Web: http://www.ajmanchamber.ae/en/home
Nyitva tartás: vasárnaptól csütörtökig 7:30 - 14:15
5. Umm-el-Kaivein
Postafiók: 436
Telefonszám: 971 6 7651111
Fax: 971 6 7655055
E-mail: uaqcci@emirates.net.ae
Web: http://www.uaqcci.com/
6. Rász el-Haima
Cím: RAK Chamber of Commerce and Industry, Al Jazah Road
Postafiók: 87
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Telefonszám: 072070222, 072068767, 072068766
Fax: 072260112
E-mail: info@rakchamber.ae
Web: http://www.rakchamber.ae/
Nyitva tartás: vasárnaptól csütörtökig 7:30 - 14:30
7. el-Fudzseira
Cím: Fujairah Chamber of Commerce & Industry - Fujairah Main Office
Postafiók: 738
Telefonszám: +971 9 22 22 400
Fax: +971 9 22 21 464
E-mail: chamber@fujcci.ae
Web: http://www.fujairahchamber.gov.ae
Az emírségi Kereskedelmi- és Iparkamarák honlapjait összefoglaló linkgyűjtemény
megtalálható az alábbi címen: http://www.uaeinteract.com/business/commerce.asp
5. Tenderlehetőségek
A tenderlehetőségeket tartalmazó weboldalak jellemzően fizetősek és regisztrációhoz
kötöttek, pl. http://www.tendersinfo.com/ és http://www.emiratestenders.com/Home.asp
(Forrás: http://hipa.hu/Region/United%20Arab%20Emirates/Info)

Praktikus információk
1. Magyar nagykövetség és konzuli hivatal
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Naffa Osama (e-mail: mission.abu@mfa.gov.hu)
Külgazdasági attasé: Gerstl Balázs (e-mail: BGerstl@mfa.gov.hu, abudhabi@hipa.hu)
Nagykövetség címe: Abu Dhabi, Al Khazna Tower, 6. emelet, 603-604. (a Najda Streene-en
levő Nissan Autószalon – Nissan Showroom – mellett)
Telefonszám: +971 2 6766190
Fax: +971 2 6766215
E-mail: mission.abu@mfa.gov.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/HU
2. Beutazási feltételek
A 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.
Ideiglenes magánútlevéllel csak emírségi tartózkodási engedéllyel rendelkezők (jellemzően
itt született gyermekek, akiknek még nincs magánútlevelük) utazhatnak be.
Fontos kiemelni, hogy belépéskor ugyan a beutazás célját nem vizsgálják,
munkavállaláshoz azonban változatlanul a munkáltató ("szponzor") által előzetesen
beszerzett belépési engedélyre van szükség.. (Forrás:
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http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/utazasitanacsok/utazasitanacsok.htm)
3. Egészségügyi helyzet
Az egészségügyi ellátás színvonala magas, járványoktól, fertőző betegségektől nem kell
tartani. Az Országos Epidemiológiai Központ szerint kötelező oltás nincs. Ajánlott oltások:
hepatitis A és B, hastífusz, diftéria, tetanusz, veszettség, meningococcus meningitis.
Magyarországról történő beutazás esetén a helyi hatóságok kötelező védőoltást nem írnak
elő. Állami egészségügyi intézményekben az ellátás térítésmentes, magánklinikák
igénybevétele viszont magas költségekkel jár. A helyi gyógyszertárakban gyakorlatilag
mindenféle gyógyszer kapható. Bár a tengervíz sótalanításából nyert csapvíz mindenhol
iható, célszerűbb helyette palackozott vizek fogyasztása. (Forrás:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/utazasitanacsok/utazasitanacsok.htm)
4. Közbiztonság
Az EAE belpolitikailag stabil ország, amelynek elemi érdeke, hogy megőrizze jó
minősítését, mely szerint az Öböl-térségében a „béke és prosperitás szigete”. Az EAE
vezetése távol tartja az ország határaitól a radikális iszlám tényezőket és a terrorista
szervezeteket. A rendkívül magas életszínvonalon élő emírségi állampolgárok körében az
emírségi vezetéssel szemben gyakorlatilag nincs politikai vagy szociális elégedetlenség. Az
ország közbiztonsági helyzete rendkívül jó: személy, ingatlan, gépkocsi elleni
bűncselekmény elkövetésétől szinte egyáltalán nem kell tartani. (Forrás:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/utazasitanacsok/utazasitanacsok.htm)
5. Infrastruktúra, közlekedés
Az EAE fejlett úthálózattal rendelkezik, amely döntően autópályákból áll. A
gépkocsivezetés a nők számára teljesen korlátozásmentes. A megengedett legnagyobb
sebesség autópályákon 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 – zéró-tolerancia érvényesül.
A közlekedési szabályok betartását a rendőrség a legfejlettebb technikai eszközökkel
ellenőrzi, a szabálytalanságok elkövetőit magas – jellemzően 200-2.000 AED közötti –
bírságokkal sújtja. Mindezeknek köszönhetően a közlekedésbiztonság az EAE-ben
kifejezetten jónak értékelhető. Az EAE nem fogadja el a magyar jogosítványt, ezért a
huzamos ideig itt tartózkodó magyar állampolgároknak a helyi jogosítvány
megszerzéséhez gépkocsivezetői vizsgát kell tenniük. Turistáktól gépkocsi bérlésénél
elfogadják a nemzetközi jogosítványt. (Forrás:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/utazasitanacsok/utazasitanacsok.htm)
6. Repülőterek
Nemzetközi repülőterek száma: 7
(Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_the_United_Arab_Emirates)
Repülőjáratok Budapestről: hetente 4 közvetlen járat Dubaiba (Wizzair)
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7. Banki szolgáltatások elérhetősége
-

-

-

-

Az Egyesült Arab Emírségekben kiterjedt kereskedelmi banki hálózatot találhatunk.
Helyi bankok például: Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), Bank of Sharjah, Commercial
Bank of Dubai PSC, Commercial Bank International PSC, Dubai Bank PJSC, Dubai Islamic
Bank PJSC, Emirates Bank International PJSC, First Gulf Bank, Mashreqbank PSC, National
Bank of Abu Dhabi (NBAD), National Bank of Dubai PJSC, National Bank of Ras alKhaimah PSC, Sharjah Islamic Bank, Union National Bank, United Arab Bank.
Külföldi bankok is működnek az országban, például: ABN AMRO Bank, Barclays Bank,
BNP Paribas, Citibank, HSBC Bank.
A bankfiókok általában 8 órától 13 óráig vannak nyitva vasárnaptól szerdáig és 8 órától 12
óráig péntekenként. A bankok általában zárva vannak csütörtökönként.
A bankfiókok hálózata kiterjedt, a bankkártya- és hitelkártya-használat, valamint a
telefonos és az online bankolás is széles körben alkalmazott. Készpénzt általában a
mindennapos tranzakciókra használnak.
A banki ügyintézés arabul és angolul folyik.
A folyószámla-szolgáltatást általában napi ügyintézésre használják, alacsony kamatokkal.
Gyakran bankkártya vagy hitelkártya is jár folyószámla megnyitásához.
A megtakarítási számlák magasabb kamatot adnak, de ezeknél korlátozott az elhelyezett
pénzhez való hozzáférés (gyakran egy határozott időtartamig)
A tartós befektetési számlák nyújtják a legmagasabb kamatot, de ezeknél a lejáratig nem
lehet hozzáférni az elhelyezett összeghez
A számlanyitáshoz útlevélre, tartózkodási engedélyre és a munkáltató igazolására van
szükség (mely utóbbinak a havi fizetést is tartalmaznia kell), valamint útlevélfényképre
A legtöbb banknál helyi lakcímmel kell rendelkezni a bankszámla megnyitásához, kivéve
néhány bankot Dubaiban. A helyi bankszámla jó alternatíváját jelentheti a nemzetközi
bankszámla.
Pénzváltóhelyeket minden nagyobb városban találhatunk. A bankautomaták is nagyon
elterjedtek, általában sokféle bankkártyát (főleg Visa és MasterCard) elfogadnak.
A bankátutalás hatékony és biztonságos
További információk angol nyelven:
UAEBanksDirectory.com a külföldi tulajdonú bankokról:
http://www.uaebanksdirectory.com/foreign-banks
UAEBanksDirectory.com a belföldi tulajdonú bankokról:
http://www.uaebanksdirectory.com/local-banks
8. Egyéb

-

Az Egyesült Arab Emírségek telefonos országhívószáma: 971. Abu Dhabi körzetszáma: 2.
A munkahét általában vasárnaptól csütörtökig tart. A közhivatalok 7:30-tól 15 óráig vannak
nyitva, a magánvállalatok irodái általában vagy 7:30 és 9 óra között nyitnak és 8 órán
keresztül tartanak nyitva egy egyórás ebédszünettel, vagy 9 és 10 óra között nyitnak, 20-21
óra között zárnak és napközben egy hosszabb, 3-4 órás szünetet tartanak. A Ramadán
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-

hónapja alatt a munkaórák 2-3 órával rövidebbek, a munka nagy részét kora reggel, vagy
késő este, napnyugta után végzik el.
A hivatalos nyelv az arab, de az üzleti tranzakciókban igen széleskörűen használják az
angol nyelvet. Célszerű arab és angol nyelvű névjegykártyát készíttetni.

Kultúra
1. Vallás, vallási szokások
Az Egyesült Arab Emírségekben az iszlám a hivatalos vallás, a lakosság 96%-a iszlám hitű
(megnevezés: muszlim, és nem mohamedán), 80%-uk ezen belül a szunnita ághoz, 16%-uk
pedig a síita ághoz tartozik. Az iszlám vallás, vagy a próféták megsértése igen súlyos
bűnnek számít. A mecsetekbe való belépés néhány kivétellel csak muszlimok számára
megengedett. A muszlimok napi öt alkalommal imádkoznak és a Korán parancsait követik,
mely tiltja az alkohol, a sertéshús, a kagyló- és rákfélék fogyasztását. Ilyen termékeket nem
célszerű állami vagy vallási alkalmazottak előtt fogyasztani. A közterületen történő
alkoholfogyasztás tilos. (Forrás, további hasznos információk:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/utazasitanacsok/utazasitanacsok.htm,
http://usuaebusiness.org/about-the-uae/business-etiquette-in-the-uae/)
2. Fontosabb ünnepek
Ramadán hónap: a böjti hónap idején hajnaltól kora estig nyilvános helyen mindenki
számára tilos az étel- és italfogyasztás, valamint a dohányzás. A 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, ennek akár
jogkövetkezményei is lehetnek. A Ramadán alatt nappal a magasabb kategóriájú
szállodákon, éttermeken kívül nincs étel- és italkiszolgálás; nyilvános helyen tilos enni, inni
vagy dohányozni.
A többi vallási ünnepen (Eid al Fitr, Eid al Adha, Próféta születésnapja) zárva tartanak az
állami és kormányzati intézmények.
Állami ünnep: a muzulmán újév
Nemzeti ünnep: december 2. (függetlenné válás évfordulója)
A vallási ünnepek időpontja évről évre változik. (Forrás:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/hu/utazasitanacsok/utazasitanacsok.htm)
3. Üzleti etikett, tárgyalási szokások
-

-

Az üzletkötés gyakran személyes vagy családi kapcsolatokon és kölcsönös bizalmon alapul.
Ezért fontos a jó (akár baráti) kapcsolatok kiépítése: ezek felgyorsíthatják az üzletkötést
vagy engedélyek beszerzését, és egyes esetekben a szabályokat is rugalmasan kezelhetővé
teszik. A rendszerben a szívességeket mindig viszonozni kell és soha nem felejtődnek el. Az
első találkozók, értekezletek mindig a kapcsolatépítésről és egymás megismeréséről
szólnak.
Az életkor, az anyagi helyzet és a családi kapcsolatok nagyon jelentős tényezők a státusz
megítélésénél – a személyesen elért eredmények kevésbé.
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-

-

-

-

-

-

A kisebb cégek gyakran családi vállalkozások, ahol a fő döntéshozó a családfő
Az időpontok pontos betartása nem jellemző, de a nyugatiaktól elvárják pontosságot
A megbeszéléseken általában kávét és süteményt szolgálnak fel, ezek visszautasítása
udvariatlanság, mivel a vendéglátást igen fontosnak tartják.
A megbeszéléseket igen gyakran ebéd vagy vacsora közben, egy hotelben vagy étteremben
tartják. A meghívást illik viszonozni.
Ülve folytatott megbeszélés közben a cipőtalp láttatása tilos, ez igen nagyfokú
gorombaságnak számít
A megbeszélések kaotikusnak tűnhetnek a nyugatiak számára – gyakran megbeszélés
közben jelennek meg újabb résztvevők, a tárgyaló felek gyakran felveszik a csörgő
mobiltelefonokat, vagy e-maileket írnak.
A hagyományos arab kereskedői múlt miatt a tárgyalás és alkudozás fontossága alapvető az
üzletkötésben. A döntéshozatal lassú, a bürokratikus formalitások gyakran késedelemhez
vezetnek.
Az üzletkötés gyakran szóban történik, írott szerződés nélkül is a megbeszéltek szerint kell
eljárni
A státusz fontossága miatt fontos a helyes titulus használata megszólításkor, pl. „Sheikh”,
„Sheikha” (vezető, -nő) „Sayed” (úr), „Sayeda” (hölgy)
A legidősebb személyt kell először üdvözölni a helyiségbe lépéskor. Sok helyzetben
megkülönböztetett figyelem övezi az időseket.
A kézfogás fontos rítus és sokáig is tarthat, a nőkkel azonban gyakran nem fognak kezet a
férfiak – a nyugati nőknek bemutatkozáskor célszerű kivárniuk, hogy a férfi nyújt-e kezet.
A jobb kezet kell használni kézfogásra, étkezésre, tárgyak átnyújtására, mivel a bal kezet a
muszlimok tisztátalannak tartják.
A keleti kultúrában kisebb a fizikai személyes szféra, mint a nyugatiban, elhúzódni pedig
udvariatlanságnak számít.
Bemutatkozáskor kis értékű ajándék átadása udvarias lépésnek számít (pl. könyv, céges
ajándék, személyes háttérhez vagy hobbihoz kötődő apróság). Kutyát ábrázoló ajándék
nem adható, mert a kutya – és a cipő – az iszlám országokban tisztátalan, társalgás közben
ezeket a témákat kerülni kell
A nyugati férfiak számára nem ajánlott a muszlim nők megérintése, vagy a hosszas
szemkontaktus velük
Muszlim férfiak családja felől lehet érdeklődni, de nőrokonukról, vagy feleségükről nem, ez
erősen privát zónának számít
Mind a férfiak, mind a nők számára erősen ajánlott az igen visszafogott, a vállakat és
végtagokat takaró ruházat és zárt cipő viselése. Nők ne viseljenek nadrágot. Valláshoz
kötődő helyiségekben és területeken a nőknek a hajukat is el kell takarniuk. Egyes helyeken
a cipőt le kell venni belépés előtt.
Esetenként kellemetlenség származhat a fényképezésből és filmezésből: nyilvános helyeken
mindenképpen javasolt megkérni a felvételen szerepeltetni kívánt személy(ek)
hozzájárulását.
A szokásos üdvözlés: „As-salam alaikum” (béke legyen veled), melyre a válasz: „Wa
alaikum as-salam” (és veled is béke legyen). Az „Inshallah” azt jelenti, „Isten akarata”, és
gyakran elhangzik bizonyos üzleti lépéseken történő megegyezéskor
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(Forrás, további hasznos információk angol nyelven: http://usuaebusiness.org/about-theuae/business-etiquette-in-the-uae/,
http://www.uae-embassy.org/business-trade/generalcultural-norms)
4. További hasznos információk a kultúráról angol nyelven
Nők helyzete (UAE Interact): http://www.uaeinteract.com/society/women.asp
Üzleti etikett (USA-EAE Üzleti Tanács): http://usuaebusiness.org/about-the-uae/businessetiquette-in-the-uae/
Kultúra, szokások (az EAE egyesült államokbeli nagykövetsége): http://www.uaeembassy.org/business-trade/general-cultural-norms

További információk, linkgyűjtemény
1. Általános információk
Business Hungary országismertető:
http://businesshungary.gov.hu/orszagismerteto?orszagismerteto-egyesult-arab-emirsegek
Wikipedia oldal magyar nyelven:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Arab_Em%C3%ADrs%C3%A9gek
Wikipedia oldal angol nyelven: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
Az ország hivatalos honlapja angol nyelven: http://www.emirates.org
CIA Factbook angol nyelven: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ae.html
A Világbank adatbázisa angol nyelven: http://data.worldbank.org/country/united-arabemirates
Az EAE központi statisztikai hivatala angol nyelven:
http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/tabid/96/Default.aspx
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa angol
nyelven – tudnivalók a vállalatalapításról:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates/
Kormányzati portál: http://www.government.ae/web/guest
Az EAE Külügyminisztériuma: www.mofa.gov.ae
Az EAE Belügyminisztériuma: www.moi.gov.ae
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata:
http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/kozel-kelet-es-eszak-afrika-tagozat-2534
Abu Dhabi
Abu Dhabi Emírség kormánya: http://www.abudhabi.ae/
Abu Dhabi Tourism Authority: www.abudhabitourism.ae
Abu Dhabi Police: http://www.adpolice.gov.ae/en/default.aspx
Abu Dhabi Municipality: http://www.adm.gov.ae/en/home/index.aspx
Abu Dhabi National Exhibition Centre: http://www.adnec.ae/
Abu Dhabi International Airport: http://www.abudhabiairport.ae/english/
Etihad Airways: http://www.etihadairways.com/
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2. Dubai
Dubai Emírség kormánya: www.dubai.ae
Dubai információs portál: http://www.guide2dubai.com/info/useful-dubai-websites.asp
Dubai Municipality: http://login.dm.gov.ae/wps/portal/HomeEn
Dubai Department of Tourism: http://www.dubaitourism.ae/
General Directorate of Residency and Foreigners Affairs – Dubai:
http://dnrd.ae/en/Pages/Home.aspx
Dubai Chamber of Commerce and Industry: http://www.dubaichamber.com/
Dubai World Trade Center (nemzetközi vásárok, kiállítások): http://www.dwtc.com/
3. Sardzsa
Turisztikai információk: http://sharjahmydestination.ae/en-us/
Sardzsa-i kamara honlapja: http://www.sharjah.gov.ae/EN/News/Pages/News24-112013EN-1.aspx
Sardzsa-i gazdaságot bemutató hivatalos kisfilm:
https://www.youtube.com/watch?v=oPEmkl6TkZ0
4. Angol nyelvű napilapok
Gulf News: http://gulfnews.com/
Khaleej Times: http://www.khaleejtimes.com/index00.asp
The National: http://www.thenational.ae/
5. Repterek, légitársaságok
Dubai International Airport: http://www.dubaiairports.ae/
Dubai World Central Airport: http://www.dwc.ae/
Wizzair (közvetlen járat): http://wizzair.com/hu-HU/
Emirates Airlines: http://www.emirates.com/
Fly Dubai Airlines: http://flydubai.com/
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Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban
alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott
ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások helyzetét és
kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról.
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