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A Koronavírus Munkahelymegtartási Program (Coronavirus 

Job Retention Scheme) egy ideiglenes intézkedés az Egyesült 

Királyságban működő munkáltatók részére. 2020. Március 1.-

től legalább 3 hónapra hirdették meg. Olyan munkáltatóknak 

szól, akiknek a tevékenységét súlyosan befolyásolja a korona-

vírus járvány (COVID -19.)

Bármely, az Egyesült Királyságban működő társaság, beleértve:

• Gazdasági társaságok 

•  Jótékonysági és segélyszervezetek 

•  Munkaközvetítők (PAYE rendszeren keresztül adózó mun-

katársakkal)

•  Közjogi hatóságok 

KIZÁRÓLAG MUNKÁLTATÓK JELENTKEZHETNEK, 

MUNKAVÁLLALÓK NEM!
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•  Minden munkavállalóra, bármely típusú szerződéssel, aki 

március 19. előtt az adóhatósághoz (HMRC) bejelentett 

munkaviszonnyal rendelkezett. A program nem vonatkozik 

azokra, akiknek a munkaviszonya a fenti dátum után kez-

dődött vagy jelenleg nincsen munkaviszonyuk. 

• Főállásban és félállásban dolgozó alkalmazottakra, köz-

vetített munkaerőre (beleértve umbrella company alkal-

mazásában) és flexibilis 0 órás szerződésben (Zero Hours 

Contract) foglalkoztatottakra is vonatkozik. 

•  2020. Február 28. óta elbocsátott alkalmazottakra akkor 

vonatkozik, ha új munkaviszonyt kezdenek, akkor is, ha 

csak március 19. után állnak újra alkalmazásba. (A mun-

káltatóra nézve nem kötelező az elbocsátott alkalmazotta-

kat tovább foglalkoztatni.)

• Kényszerszabadságon lévő alkalmazottak nem dolgozhatnak. 

•  A programot nem lehet a csökkentett bérű alkalmazottak 

bérének kiegészítésére használni. 

• Betegszabadságon vagy önkéntes karanténban lévő al-

kalmazottaknak táppénzt kell fizetni (Statutory Sick Pay). 

Kényszerszabadság a betegszabadság közben is meg-

kezdhető – ebben az esetben a munkavállaló már nem jo-

gosult táppénzre.

•  Amennyiben ön nem tud munkába járni vagy otthonról 

dolgozni, a koronavírussal (COVID -19) kapcsolatban fel-

merült gondozási kötelezettség miatt (mint pl. gyermek 

gondozása, ha az iskola vagy napközi a koronavírus miatt 
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zárva tart; önnel egy háztartásban élő gondozásra szoruló 

személy ellátása), beszéljen munkáltatójával a kényszer-

szabadság lehetőségéről. 

• A munkáltatónak kötelessége az alkalmazottal írásban kö-

zölni a kényszerszabadság kezdetét valamint az intézke-

dést iktatásba venni. 

• Lehetséges, hogy nem minden munkáltató dönt úgy, hogy 

részt vesz a programban, vagy nem minden munkavállalót 

jelent be a programba. A részvétel a munkáltató számára 

nem kötelező. 

• A munkáltató igényelhet segélyt ami a munkavállalók havi 

bérköltségének 80%-ra terjed ki, legfeljebb havi £2,500 

értékben. Ezen felül jár még a társadalombiztosítás (NICs) 

és a minimális nyugdíjbiztosítási járulék. Az összeg csak 

akkor jár, ha a munkavállaló munkaviszonyban marad. 

•  A program 2020. március 1-ig visszamenőleg téríti meg 

a béreket.

• A munkáltató köteles legalább a bérek 80%-át, vagy havi 

£2,500-t megfizetni. 

•  A munkáltató kiegészítheti az állami hozzájárulást a bér-

költség 100%-ig, de erre nem kötelezhető. 

• Ha egy munkavállaló több munkáltatónak dolgozik egy-

szerre, valamennyi állásból kényszerszabadságra küldhe-

tő és a 80%-os térítés minden állásra külön vonatkozik. 
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•  A program hatálya 2020. március 1.-től legalább három 

hónapra terjed ki. A hatóságok szándéka szerint április vé-

gétől lesz működőképes.  

•  Az adóhatóság (HMRC) jelenteni fogja a program indítását. 

•  A munkáltatóknak lehetősége van munkavállalókat már 

a program indulása előtt kényszerszabadságra küldeni.

•  A munkáltatóknak lehetősége lehet hitelt felvenni az idő-

közben esedékes bérfizetés fedezésére. Ellenkező eset-

ben megállapodhatnak a munkavállalókkal a bérek késlel-

tetett kifizetéséről. 
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