
Tájékoztató Costa Ricába utazók részére 
 
 
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Costa Ricába történő beutazás 
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet 
függvényében változhatnak). 

Előírások a beutazáshoz: 

Negatív COVID-19 PCR teszt 

Az országba való belépéshez jelenleg nincs szükség negatív COVID-19 PCR tesztre. 

A Costa Ricába közlekedő légitársaságok 72 óránál nem régebbi negatív COVID-19 

PCR teszthez, valamint sebészeti, vagy FFP2-es maszk viseléséhez köthetik az 

utazást köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól munkatársaink, 

illetve a légitársaságok nyújtanak bővebb tájékoztatást.  

48 órával indulás előtt:  
 
Minden a Costa Ricába utazó turistának az elindulást megelőző 48 órában egy online 
angol nyelvű egészségügyi nyilatkozatot (Covid 19 Health Pass/Pase de Salud) kell 
feltöltenie a https://salud.go.cr/ oldalra az utasbiztosítás dokumentációjával együtt. 
 
Az adatlap kitöltésének igazolására az e-mailben kapott QR kód szolgál, melyet az 
okostelefonra szükséges letölteni, vagy kinyomtatni és az országba lépéskor kell 
bemutatni. Aki nem rendelkezik az egészségügyi nyilatkozatot tanúsító QR kóddal, 
annak megtagadják a belépést. 
 
Egészségbiztosítás 
 
A Costa Ricába utazók részére kötelező az indulás előtt a megbetegedés, az 
esetleges karanténintézkedés kiadásainak, illetve a légijárat indulásának 
elmaradásából származó költségek viselésére is kiterjedő legmagasabb kategóriájú 
utasbiztosítás (BBP) megkötése. A nemzetközi biztosító társaságnak angol, vagy 
spanyol nyelvű igazolást kell kiállítania, amelyben az alábbi három feltételt vállalja: 
 

- Érvényesség a Costa Rica-i látogatás során. 
- Egészségügyi költségek garantált fedezete a COVID-19 vírus megbetegedés 

esetén Costa Ricában, legalább 50 000 USD összegben. 
- A vírus okozta meghosszabbított szállásköltségek fedezete minimum 2000 

USD értékben (14 napnak felel meg). 
 
 
Repülőtéri intézkedések az érkezéskor 
 
Minden érkező utas részére kötelező a maszk viselése, a fizikai távolságtartás és a 
kéz fertőtlenítése az érkezési csarnok bejáratánál.  

https://salud.go.cr/


 
 
Előírások a hazautazáshoz: 
 
Negatív COVID-19 PCR teszt 
A Costa Ricába közlekedő légitársaságok 72 óránál nem régebbi negatív COVID-19 
PCR teszthez, valamint sebészeti, vagy FFP2-es maszk viseléséhez köthetik az 
utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól munkatársaink, illetve a légitársaságok 
nyújtanak bővebb tájékoztatást.  
Amennyiben Önnek szüksége van a visszautazáshoz tesztre, a szállodában jeleznie 
kell előre a teszt igényét: helyszínt és időpontot egyeztetni a teszt elvégzésére. (A 
mintákat hivatalos laboratóriumban értékelik.)  
 
 
Fontos, hogy a hazatérő 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: 
 
Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai jogszabályok 
érvényesek, melyek változhatnak. Az illetékes magyar hatóságok által kiállított 
érvényes védettségi igazolvány, s érvényes személyazonosító igazolvány birtokában 
2021. május 1-től a magyar állampolgárok korlátozás nélkül 
hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország területére. A védettségi igazolvánnyal 
nem rendelkezőkre továbbra is 10 napos karanténkötelezettség 
vár külföldről hazaérkezve.  A karanténkötelezettség alól mentesül, aki hivatalos 
irattal, orvosi igazolással bizonyítja, hogy az elmúlt hat hónapban átesett a 
koronavírus-fertőzésen. A karanténkötelezettség kiváltható 2 negatív COVID-19 PCR 
teszttel, melyek közül az első lehet külföldön elvégzett magyar vagy angol nyelvű teszt 
is, amennyiben a schengeni térség országaiban, az Amerikai Egyesült Államokban 
vagy Kanadában készült. Más ország által készített teszt eredményét nem fogadják 
el. A második tesztet Magyarországon kell elvégeztetni. A két teszt elvégzése öt napon 
belül szükséges, az egyes tesztek között legalább 48 óra különbségnek kell lennie. 
További részletek: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-
magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-
miatt  
 
 
A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak!  
 
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/koronavirus   
 
A beutazással kapcsolatos aktuális, részletes információ az alábbi weboldalon 
olvasható angol nyelven:   
https://www.visitcostarica.com/en/costa-rica/planning-your-trip/entry-requirements 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
https://www.visitcostarica.com/en/costa-rica/planning-your-trip/entry-requirements


 
 
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://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?costa-rica 

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 tartózkodás alatt 
Biztonsági intézkedések: kötelező a szájat és orrot takaró maszk viselése a 
repülőtéren, a tömegközlekedési eszközökön, a bevásárlóközpontokban, az 
egészségügyi intézményekben stb. A távolságtartás (2 m) strandon, medencénél 
szintén kötelező.  
A szállodák, vendéglátóhelyek 50%-os töltöttséggel üzemelnek. A strandok 5-18 óra 
között látogathatóak.  
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