Háttérinformációk Malajziáról
Utazás:
Menetrendszerinti járatokkal.
Utazási (repülési) idő:
Budapest – Langkawi: kb. 15 óra
Időeltolódás:
+7 óra
Hálózati feszültség:
220 V az általános
Vízum:
Vízum turista célú beutazás esetén:
Magyar állampolgárok legfeljebb 90 napig vízummentesen tartózkodhatnak Malajzia területén. A belépés további feltétele a
visszautazás napjától további 6 hónapig érvényes útlevél, a malajziai tartózkodás anyagi fedezetének igazolása, a
vissza/tovább utazásra szóló repülőjegy és a határátkelőhelyeken elérhető Arrival/Departure Card kitöltése. Útlevél
elvesztése esetén az új útlevéllel csak akkor tud kilépni az országból, ha abba előzőleg a malajziai Bevándorlási Hivatal
beutazási vízumot, pecsétet helyez.
Valuta:
A hivatalos fizetőeszköz a malajziai ringit. (MYR). 1 MYR=0,26 USD
Pénzváltás:
Bankokban és szállodákban egyaránt lehet pénzt váltani. Érdemes dollárt magunkkal vinni, készpénz vagy utazási csekk
formájában. A pénzváltásnál kapott dokumentumot a biztonság kedvéért a hazautazásig őrizze meg.
Széles körben elfogadott hitelkártyák: VISA és az American Express általában széles körben elfogadott.
A bankok nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig: 9.30-3.00-ig, szombatonként 9.30-11.30-ig.
Vásárlás, nyitva-tartás, borravaló:
A turisták körében legkedveltebbek a batikolt textíliák és ruhadarabok, az ezüstáruk és a bambuszból készült termékek.
A boltok általában 10.00-kor nyitnak és 20.00-kor zárnak. Malajziában a péntek számít munkaszüneti napnak, így ilyenkor
néhány boltot zárva találhatunk.
Időjárás:
Az ország a trópusi égövben helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy az évszakok nem különülnek el egymástól. A napi átlagos
középhőmérséklet kb. 25C fok, a páratartalom egész évben igen magas. A legmelegebb augusztusban (32-35 C fok), a
leghidegebb januárban (24-30 C fok) van.
A legtöbb eső a novembertől februárig terjedő időszakban esik.
Öltözék:
Ha most utazik először a trópusokra, kerülje a déli napfényt. A magas páratartalom és a meleg miatt viseljen kalapot és
könnyű, pamutból készült ruhákat. Egy-egy kirándulás alkalmával szüksége lehet pulóverre, kardigánra is. Lábbeliként
csomagoljon szandált és kényelmes túra-, vagy sportcipőt is.
Egészségügyi előírások, oltások:
Nincs kötelező védőoltás. A Hepatitis A elleni oltás esetenként ajánlott. Malária elleni tabletta szedhető, de szintén nem
kötelező. Mindemellett a mindenkor érvényes előírásokról kérdezze meg orvosát, és/vagy a helyi tisztiorvosi szolgálatot.
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Ivóvíz:
A csapvíz, fogyasztásra a nagyobb városokban alkalmas. Lehetőleg azonban palackozott vizet igyon, s kerülje az ismeretlen
eredetű vízből készült jégkockával hűtött italokat. Kiszáradás ellen fogyasszon elegendő folyadékot. Legyen óvatos az utcai
élelmiszer-vásárlásnál is. Kerülje a nyers élelmiszerek és hámozatlan gyümölcsök fogyasztását.
Ételek, italok:
Rengeteg étterem található Malajziában, így az európai és ázsiai ételkülönlegességek egyaránt szerepelnek a repertoáron.
A helyi ételek is nagyon ízletesek és olcsók. Érdemes megkóstolni a különféle trópusi gyümölcsöket is.
Emberek, szokások, vallások:
Az ország lakosságának összetétele igen változatos. A lakosság nagy része maláj (61%) de élnek itt nagy számban kínaiak
(30%) indiaiak (8%), illetve egyéb népcsoportok is. A legtöbb ember (kb. 85%) a maláj-félszigeten él, Sabah és Sarawah
pedig a legritkábban lakott területek közé tartozik.
Bár a vallások közül az iszlám a legelterjedtebb, de sok más vallás is képviselteti magát. (buddhista, kereszténység)
Nyelv:
Hivatalos nyelv a maláj de széles körben beszélik az angolt is.
Ünnepek, események:
Január 1.
Újév
Június 4.
Az ország születésnapja
Augusztus 31.
Nemzeti ünnep
Október 7.
Gyermeknap
November 22.
Guru Nanak születésnapja
December 25.
Karácsony
Szórakozási lehetőségek:
A fővárosban szinte minden olyan szórakozási lehetőség megtalálható, mint Európában: mozik, színházak, bárok stb…
A szállodák is hangulatos és szórakoztató, zenés-táncos műsorokat rendeznek.
Helyi közlekedés:
A városokban autóbuszok közlekednek, amelyek azonban rendszeresen túlzsúfoltak.
Közkedvelt és olcsó a taxival való közlekedés.
A taxikban nincs taximéter, így előre kell kialkudni a viteldíjat.
Közbiztonság:
Malájzia közbiztonsága alapvetően megfelelő, a belpolitikai helyzet stabil. Az elmúlt időszakban azonban gyakorivá váltak a
külföldiek ellen elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. Különösen veszélyesek a gyalogosan közlekedők mellett
elszáguldó motorosok, akik a vállról lelógó táskák letépésekor komoly sérüléseket okozhatnak. Javasolt a fokozott odafigyelés
az ilyen esetek elkerülésére. Elterjedt bűncselekmény az illegális bankkártya másolás, hitelkártya használatakor ajánlott a
kiemelt óvatosság.
Fontosabb telefonszámok :
Nagykövetség:
Házmán Utca 8
1026
Budapest
Telephone: (361) 488-0810
Fax: (361) 488-0824
Email: mwbudapest@kln.gov.my;
mwbdpest@t-online.hu
Magyar Képviselet:
Cím: Level 11, Wisma Goldhill, 67, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur
Előhívó: +60
Telefon: +60 3 2020 1075
Ügyelet: +60-16-323-9502 - Csak bajba jutott magyar állampolgárok számára
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Misszióvezető: Káli Attila
Email: mission.kul[at]mfa.gov.hu
Honlap: kualalumpur.mfa.gov.hu

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz!
Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
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