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Utazási feltételek a Kubába utazók részére 
 
 
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Kubába történő beutazás 
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet 
függvényében változhatnak). 
 
 
Beutazás: Magyar állampolgároknak a kubai beutazáshoz a visszaérkezést követő, 
további 6 hónapos érvényességgel rendelkező útlevél, valamint érvényes, papír alapú 
(nem elektronikus) turistakártya szükséges, amelyet irodánk állít ki. A turistakártyát 
nem szabad összehajtani, meggyűrni! Belépéskor a perforáció mentén a kártya első 
felét letépik és elveszik. A kártya második, lepecsételt felét meg kell őrizni a 
hazautazásig! Az országból történő kilépés egyik feltétele a kártya bemutatása a 
repülőtéren!  A CSAK MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKNAK vízumként szolgáló szigorú 
sorszámozással ellátott turistakártyát legkésőbb egy hónappal az indulás előtt 
szükséges igényelni, az utazási szolgáltatások megrendelésével egy időben. Kérjük 
elegendő időt hagyjanak arra, hogy a kézzel kitöltött papír alapú kártya vissza is 
érkezzen Önökhöz még az utazás előtt. További részletekkel az OTP Travel irodái 
szolgálnak. 
Kuba budapesti nagykövetségének tájékoztatása szerint mindazon utazóknak, akik az 
Egyesült Államokból, vagy az USA érintésével érkeznek a szigetországba, a turista 
célú belépésre jogosító ún. turistakártyát (tarjeta turística) az USA-ban működő utazási 
irodákban vagy a légitársaságnál kell beszerezniük. Ennek értelmében a budapesti 
kubai nagykövetség a továbbiakban már nem állít ki turistakártyát azoknak a magyar 
állampolgároknak, akik az Egyesült Államokból szándékoznak Kubába beutazni. 
 

Az elutazás előtt:  

• Kubába a turista célú beutazás feltétele egy a kibocsátó ország illetékes 

hatósága által kiállított – és a Kubába történő belépést megelőző 72 órában 

elvégzett negatív COVID-19 PCR teszt felmutatása angol nyelven. A 72 órát a 

repülőjárat Kubába történő megérkezésétől kell számolni. Az e-mail-ben kapott 

negatív teszteredményt kinyomtatott formában kell bemutatni a repülőtér check-

in pultjánál. (Kézzel írott, SMS-ben kapott, digitális formában bemutatott 

teszteredményt nem fogadnak el.). A légitársaságok az utasfelvételnél 

kérhetnek egy példányt, ezért javasoljuk, hogy 3 kinyomtatott példány legyen 

Önöknél az utazáshoz (1 példányt a repülőtéren és a szállodában is kérhetnek). 

• Egyes légitársaságok további feltételekhez, például az indulást megelőző 4 

órán belüli kiegészítő antigén vagy antitestet vizsgáló teszthez, vagy sebészeti 

vagy FFP2-es maszk viseléséhez köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok 

szabályairól munkatársaink, illetve a légitársaságok nyújtanak bővebb 

tájékoztatást. 

• Mintavétel céljából felkereshető magyar intézmények: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-
felkeresheto-intezmenyek-listaja 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek-listaja
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek-listaja


• Az országba való belépés előtt egy egészségügyi, illetve egy vámügyi angol 
nyelvű nyilatkozat kitöltése is kötelező, amelyeket megérkezéskor át kell adni a 
kubai ellenőrző hatóság munkatársának. A nyilatkozatokat a légiutaskísérők 
adják át a járaton még Kubába érkezés előtt, vagy az érkezési terminál 
bejáratánál is megtalálhatóak kihelyezett tartókban. Az egészségügyi 
nyilatkozaton - Declaración de Sanidad del Viajero/ Sanitary Statement for 
Travellers – a legfontosabb információ a hotel, illetve szálláshely megadása, 
ahol az utast értesíteni tudják.  

• A repülőtéren az utasokat hőmérésnek vetik alá. Amennyiben koronavírusra 
utaló tüneteket észlelnek, a légitársaságok megtagadhatják a beszállást. 

• Az utazóknak érvényes nemzetközi utasbiztosítással (BBP biztosítás) kell 
rendelkezniük, melynek Kubára is érvényesnek kell lennie, valamint fedezetet 
kell, hogy nyújtson a COVID-19 megbetegedés esetén a kórházi költségekre és 
egészségügyi ellátásra is. Utazásához minden esetben javasoljuk az 
útlemondási és a legmagasabb kategóriájú BBP biztosítás megkötését. A 
bankkártyás biztosítással rendelkezők tájékozódjanak bankjuknál a területi 
hatályról és a járványra vonatkozó szolgáltatásokról még az utazás előtt. 

 

Kubába érkezéskor: 

• Az érkező utasok testhőmérsékletét ellenőrzik a repülőtéren. 

• A Magyarországról érkező utazókat Kubába érkezéskor egy újabb COVID-19 
PCR teszt elvégzésére kötelezik, melyről egy sorszámot kapnak. A teszt 
költsége az utazót terheli, melyet egy újonnan bevezetett egészségügyi adó 
formájában kell megfizetni a repülőtéren, ennek értéke 37 USD/fő, melyet más 
valutanemben is lehet rendezni, akár kártyával is. 2021. február 6-tól 
életbelépett új szabály szerint az utazókat a repülőtérről kijelölt karanténhotelbe 
szállítják és ott kell maradniuk az 5-8. napig, amíg a teszt eredménye elkészül. 
Az 5. napon újabb PCR tesztet végeznek. A második negatív teszteredmény 
megérkezését követően az utas elhagyhatja szállását. Ebben a 6-8 napban a 
karanténszálláshelyet és a szobát a tesztek eredményének megérkezéséig tilos 
elhagyni, mert azt ellenőrizhetik és büntetést vonhat maga után. Külföldi 
állampolgároknak a karanténszállás költségeit a helyszínen kell megtéríteniük 
a karantén leteltekor (szállás díja, napi 3x étkezés, repülőtéri transzfer, teszt 
ára.)  

• A szálláshelyre érkezést követően az utazókat tájékoztatják az egészségügyi 
előírásokról, melyeket be kell tartani, valamint hőmérsékletmérést, kéz-, cipő- 
és poggyászfertőtlenítést is végeznek. Minden hotelben rendelkezésre áll 
orvos, nővér és egy egészségügyi ellenőr, aki a higiéniás szabályok 
betartásáért felel.  

• Amennyiben az első vagy a második PCR teszt COVID-19 pozitív eredményt 
hozott - függetlenül attól, hogy rendelkezik-e tünetekkel vagy sem - egy 
magasan képzett és speciális orvosi csapattal és a szükséges gyógyászati 
felszereléssel rendelkező közeli egészségügyi intézménybe, kórházba szállítják 
a gyors gyógyulás érdekében.  
 
 
 

A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: 
 



• Kubából hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő magyar szabályok szerint 
nem szükséges tesztet elvégezni, ugyanakkor az egyes légitársaságok 
szabályzatai eltérhetnek egymástól, így a Kubába közlekedő légitársaságok 72 
óránál nem régebbi negatív COVID-19 PCR teszthez, valamint az indulást 
megelőző 4 órán belüli kiegészítő antigén vagy antitestet vizsgáló teszthez 
köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól munkatársaink, illetve 
a légitársaságok nyújtanak bővebb tájékoztatást. Amennyiben a 
visszautazáshoz szükséges a PCR teszt, úgy a beszerzéséről az utasnak kell 
Kubában gondoskodnia. A szállodában jeleznie kell előre a teszt igényét és 
időpontot egyeztetni a teszt elvégzésére. Egy PCR teszt ára Kubában jelenleg 
kb. 40 USD/fő, melyet az utasnak a helyszínen készpénzzel kell kiegyenlítenie. 
Az ár tájékoztató jellegű, mely változhat. Jelenleg (2021. február) egyik kubai 
repülőtéren sincs turisták által igénybe vehető tesztközpont, így nem elérhető a 
járat indulását megelőző 4 órán belüli antigén/antitest gyorsteszt elvégzése 
sem.  

• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a magyar 
törvények érvényesek, melyek változhatnak. Jelenleg 10 napos 
karanténkötelezettség vár minden Kubából hazaérkező magyar állampolgárra. 
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 előzetes 
értesítés nélkül változhatnak és légitársaságonként jelentősen eltérhetnek! 
Utazásuk előtt javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal, illetve 
munkatársunkkal! 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási 
korlátozásairól szóló 408/2020. Korm. rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az utazási 
szerződés célországa, Kuba biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási 
kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. 
 
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális 
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat és a Kubai 
Nagykövetség honlapja szolgál, melyek információi folyamatosan frissülnek: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?kuba 
http://www.embacuba.hu/fooldal 
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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 
 
További egészségügyi és biztonsági intézkedések a kubai tartózkodás alatt: 

• Kubában az országon belül, a tartományok közötti utazási lehetőség korlátozott, 
a provinciák Covid-19 státuszának besorolása (így lezárása vagy feloldása) az 
aktuális vírushelyzet függvényében változhat. A Cayo szigetek, Varadero és 
Havanna, Cienfuegos, Trinidad, Vinales-völgy már megnyitotta kapuit. 
Ugyanakkor egyes látványosságok megtekintését korlátozhatják vagy még nem 
nyitottak ki. Az egyes tartományok közötti átutazási lehetőség az aktuális 
vírushelyzet függvényében változhat, mely hatással lehet a kirándulásokra, 
transzferekre. 

• Havannában 2021. február 6-tól éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, egyelőre 
március elsejéig, mely során 21.00 – 05 00 óráig nem lehet az utcán tartózkodni 
csak engedéllyel, transzfer szolgáltatás sem vehető ez alatt igénybe.  Éttermek, 
bárok limitált nyitva tartással működnek, Havannában csak elvitelre 
engedélyezett a fogyasztás. Kirándulások egyelőre nem szervezhetők.  

• A transzferek során maszkviselés kötelező, a járműveket minden új fuvar között 
fertőtlenítik, az idegenvezetők betartják a higiéniás szabályokat és 
távolságtartást. Vox vagy audioguide használata esetén minden új felhasználó 
előtt fertőtlenítik az eszközöket. A hotelek a WHO járványügyi előírásait és 
ajánlásait követik, rendszeresen fertőtlenítenek. Minden nyilvános helyen és a 
hotelben a maszkviselés előírt, kivétel a strandon és az éttermekben 
étkezéskor. 

• Az aktuális járványügyi előírások befolyásolhatják a szállodák egyes 
szolgáltatásainak, létesítményeinek igénybevételét, melyek a járványügyi 
helyzettől függően előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. 

• Amit az utasnak vinni érdemes Kubába: kézfertőtlenítő, maszk, kesztyű, egyéb 
piperecikkek. Az országban nincs drogéria, a kisebb szállodai boltokban kevés 
vagy nincs választék háztartási boltokra jellemző árukínálatból.  
 

OTP Travel Kft. 
 
 
2021. február 22.  
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