
SCC / VCA
Safety Certificate for Contractors

.



Mit mond a szabályzat?

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)”

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.  



Mi az SCC / VCA?

• Az SCC, azaz “Safety Certificate for Contractors”, magyarul
Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa.

• Egészségvédelmi és munkabiztonsági tanúsítvány, mely az
olaj és gáz iparág számára lett kifejlesztve, ma már széles
körben használatos magas kockázatú ipari tevékenységek
esetén.

• Tartalmaz egy cég tanúsítványt (3 évig érvényes) és
munkavállalóra vonatkozó tanúsítványt (10 évig érvényes).

• Összehasonlítva más tanúsítványokkal (pl. OHSAS 18001-el)
ez a minősítés a vállalkozói munkavégzés kockázataira és
kihívásaira fókuszál.



Hol alkalmazzák?

Alkalmazása széles körben elterjedt:
• Belgium
• Hollandia
• Luxemburg
• Németország
• Ausztria
• Svájc

Hazánkban inkább a külföldön munkát
végző vállalkozások körében elterjedt:

• Szlovákia
• Magyarország
• Szlovénia
• Csehország
• Lengyelország



Tanúsítványok típusai

Cégek tanúsítványai (érvényes 3 évig)
– VCA / SCC*: Ez a legegyszerűbb tanúsítvány, ami kevesebb mint 35 főt 

foglalkoztató cégek számára jelenthet egy egyszerűsített tanúsítási 
folyamatot

– VCA / SCC**: Nagyobb cégek számára, ez a sztenderd tanúsítás

– VCA-P: Ezt a kategóriát speciálisan a petrolkémiában dolgozó 
vállalatok számára hozták létre

Munkavállalók tanúsítványai (érvényes 10 évig)
– B-VCA: Egyszerű biztonsági tréning a munkavállalók számára

– VOL-VCA: Kiterjesztett biztonsági tréning a munkairányítók számára



Mi a teendő?

• 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)



SCC rendszer elemei

1. EBK  stratégia, szervezet, elkötelezettség

2. Komplex kockázatértékelési rendszer

3. Oktatások, képzettségek, információáramlás

4. EBK tudatosság (munkavállalói fórumok, tudatosságjavító programok)

5. Projektek EBK támogatása

6. Környezetvédelem

7. Felkészülés és reagálás a vészhelyzetekre

8. EBK ellenőrzések 

9. Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás

10. Gépek, berendezések, eszközök, anyagok beszerzése, ellenőrzése.

11. Szolgáltatások beszerzése, alvállalkozók kezelése, bérelt munkaerő.

12. Balesetek, kvázi-balesetek, veszélyes szituációk jelentése, kivizsgálása, 
dokumentálása.



SCC tanúsítvány bevezetése 

a
2015 2016 2017

Kivitelezők számára opcionális
Előnyök SCC megléte esetén

• Nem szükséges EBK szempontú 

előminősítés,

• %-os kedvezmény a tenderek 

értékelésekor, 

• Azonos nagyságú árajánlat esetén 

előnyben részesül a többi (SCC 

rendszerrel nem rendelkező) 

ajánlattevőkkel szemben. 

Kivitelezők számára kötelező 
• Minden magas kockázatú 

munkát végző vállalkozó 

esetében,

• SCC hiányában nem 

végezhetnek magas kockázatú 

munkát a MOL telephelyein


