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SCC Tanúsítás mint megrendelői követelmény

HSE 1 G5 MOL 1 Vállalkozók EBK Menedzsmentje:

„Magas kockázatú munkát (függetlenül a munka komplexitásától) 
2017. január 1-től már csak olyan 

• vállalkozások végezhetnek, akik rendelkeznek a cégükre szóló,
arra akkreditált tanúsító szervezet által kiadott SCC
tanúsítással (3 évig érvényes)

• munkavállalók végezhetnek, akik rendelkeznek, arra
akkreditált tanúsító szervezet által kiadott személyre szóló
SCC tanúsítással (10 évig érvényes)”

SCC Tanúsítvány hiányában nem köthető szerződés

Ha nincs SCC tanúsítvány 2017 január 1-től a magas kockázatú munkák nem 

lesznek lehívhatóak a szerződésekből. Aki nem rendelkezik SCC személyi 

tanúsítvánnyal 2017. január 1-től nem kaphat munkaengedélyt.  



Mit kell tennie a cégeknek?

• A munkavállalóknak személyi tanúsítást kell szerezniük

₋ Oktatás

₋ Vizsga

• Rendszert kell építeni

• Rendszert kell tanúsíttatni

₋ A tanúsítás feltétele hogy a rendszer igazolhatóan működjön 
legalább 3 hónapon keresztül

• A rendszert működtetni kell (évente felülvizsgálati auditot kell 
lefolytatni)



Fővállalkozó cégként a munkabiztonsági szempontból kritikus munkákat kivitelező alvállalkozókkal végezteti. A 
Fővállalkozónak szükséges-e a tanúsítás megszerzése?
Amennyiben magas kockázatú munkát is magában foglaló projektre kívánnak pályázni, akkor a pályázaton való 
részvételnek már feltétele, hogy ilyen munkák esetében a pályázó rendelkezzen a szükséges SCC/VCA 
tanúsítással. Amennyiben alvállalkozót is be kívánnak vonni, akkor akik magas kockázatú munkát fognak végezni, 
azoknak a szükséges tanúsítással rendelkezniük kell.

Elfogadnak-e más ISO/MEBIR/EIR/KIR/BISNODE vagy speciális audit tanúsítványt, amelyek kvázi egyenértékűek az 
SCC-vel?
Nem.

Cégünk alkatrészek külföldről történő beszállítását végzi Önök felé. Az esetlegesen szükséges karbantartási 
tevékenységet pedig hivatalos szervizképviseletünk. Ebben az esetben is szükséges az SCC tanúsítvány?
Az anyagbeszállítási tevékenységhez nem szükséges SCC tanúsítás. 

A műszaki tervezés végzéséhez kapcsolódó mérnöki tevékenységek elvégzéséhez feltétel-e a céggel szemben az SCC 
minősítés megléte? 
A műszaki tervezési tevékenység önmagában nem lesz magas kockázatú egészen addig, amíg a tervezéshez 
szükséges információk gyűjtése nem jár magas kockázatú tevékenységgel (Pl.: beszállás vagy magasban végzett 
munka) így alapesetben nem követeljük meg az SCC tanúsítást.

Korábban Feltett Kérdések



Milyen tanúsítási szintet vár el a MOL?
A MOL-nak nincs külön tanúsítási szint igénye. A szabványban meghatározottak szerint várunk el SCC* vagy 
SCC** -os minősítést. És külön gratulálunk a fenntartható SCCp tanúsításhoz 

3 fős fővállalkozó cégként van szerződésünk a MOL-al, minden munkát alvállalkozó végez elegendő az SCC* -os
minősítést megszereznünk?
Nem. SCC*-os minősítéssel releváns tevékenységben nem foglalkoztatható alvállalkozó.

A MOL-nál dolgozó alvállalkozóknak is meg kell szerezniük az SCC tanúsítást?
Igen amennyiben „Magas kockázatú” tevékenységet végeznek

Cégünk csak nagyon kis létszámmal végez „magas kockázatú” tevékenységet a MOL-nak. Szükséges-e az egész 
céget tanúsítani?
Nem. Elegendő csak ezt a szervezetet/tevékenységet tanúsítani.

A MOL területére a 3 hónapnál nem régebbi munkaviszonyban állók, illetve a 3 hónapnál régebben 
munkaviszonyban állók, de még a 10%-hoz tartozók –akár azért, mert nem volt vizsga, akár azért mert ismételni kell 
a vizsgát, stb.- bármi módon –pl. vizsgázott személy felügyeletével- végezhetnek magas kockázatú munkát? 
Nem. Ennek oka, hogy a MOL nem vizsgálja, hogy ki hány hónapja dolgozik a cégnél és az adott munkavállaló a 
munkavállalók melyik %-ához tartozik. (ez majd az tanúsítást végző auditoroknak lesz hálás feladat ) Szívesen 
látjuk a 3 hónapnál nem régebben dolgozó friss munkaerőt és a „10%-ba” tartozó szakembereket is, de a magas 
kockázatú munkát csak személyi tanúsítással rendelkező munkavállalók végezhetnek.

Korábban Feltett Kérdések



A tanúsítás költségeit érvényesíthetik a cégek az áraikban?
Az árak a beszerzés ártárgyalásain kerülnek megvitatásra.

A MOL milyen vezetői szintekig várják el a vezetői tanúsítás meglétét? 
A MOL ezzel kapcsolatban külön elvárást nem támaszt. Minden tanúsított 
vállalat/szervezet maga határozza meg, hogy mely vezetési szinteken kell vezetői 
személyi tanúsítást szerezni. A szabvány értelmében azoknak kell vezetői tanúsítással 
rendelkeznie akik a munkavállalók operatív irányításában részt vesznek.

Mennyibe kerül egy ilyen tanúsítás?
Kérjük vegyék fel a kpacsolatot valamelyik tanúsító szervezettel.

Hol lehet ilyen tanúsítást venni?
Reméljük sehol…

Korábban Feltett Kérdések



Kérdések (sarokpontok)

A MOL Kitart a korábban meghatározott követelmények 
mellett.

Ne kiskapukat keressünk! Ne „okosba” akarjunk 
rendszert építeni!

A MOL bármelyik akkreditációval rendelkező tanúsító 
által kiadott tanúsítást elfogadja. (még…)


