
SCC rendszer leírás 

Az SCC rendszer elsősorban a vegyipar és a petrolkémia területén megismert legjobb 

iparági gyakorlatokon alapul és fejlődésének ez a legfőbb forrása, de más területen dolgozó 

vállalkozások számára is alkalmazható. Tizenkét kérdéscsoport adja azt a vázat, amelyek köré 

a SCC irányítási rendszer felépíthető és működtethető. Ezek a kérdéscsoportok a következőek: 

1. Az EBK stratégia, és a végrehajtására létrehozott szervezet kialakítása és a 

vállalat felső vezetésének elkötelezettsége. 

2. A kockázatok komplex értékelése és kezelése 

3. Utasítások, képzés, és információáramlás 

4. EBK Tudatosság 

5. Projektek EBK Biztosítása 

6. Környezetvédelem 

7. Felkészülés és reagálás a veszélyhelyzetekre 

8. EBK Ellenőrzések és bejárások 

9. Foglalkozás egészségügyi ellátás 

10. Anyagok, munkaeszközök és egyéni védőeszközök beszerzése, 

felülvizsgálata 

11. Szolgáltatások beszerzése, alvállalkozók kezelése  

12. EBK események bejelentése, regisztrálása és kivizsgálása 

Minden kérdéscsoporthoz további kérdések tartoznak és a rendszer külön szabályozza, 

hogy melyik kérdés mely kritériumrendszere melyik minősítési szintnek felel meg.  

Az SCC rendszer minősítési szintjei: 

SCC*: korlátozott tanúsítvány  

A korlátozott tanúsítvány az EBK irányítási tevékenységet közvetlenül a munkahelyen 

ítéli meg. Ezt kisebb vállalkozásoknál alkalmazzák, amelyeknek egy naptári évben átlagosan 

legfeljebb 35 munkavállalót foglalkoztatnak (beleértve a betanítandó alkalmazottakat, a 

gyakornokokat és bérelt munkaerőt). Ezzel a minősítéssel alvállalkozókat nem vonhatnak be a 

teljesítésbe. 

SCC**: korlátozás nélküli tanúsítvány  

A korlátozás nélküli tanúsítvány az EBK irányítási tevékenységet egyrészt közvetlenül 

a munkahelyen, másrészt a vállalkozás EBK irányítási rendszere alapján ítéli meg. Ezt olyan 

vállalkozásoknál alkalmazzák, amelyeknek egy naptári évben átlagosan 35-nél több 

alkalmazottjuk van beleértve a betanítandó alkalmazottakat, a gyakornokokat és bérelt 

munkaerőt. 

SCCP: korlátozás nélküli tanúsítvány petrolkémiai fokozat  

Az SCC** kritériumain túl SCCP fokozatot az a vállalkozás kaphat, amely a 

petrolkémiai iparban és a finomítókban elvárt speciális követelményeket is teljesíti.  



Azoknak a legfeljebb 35 főt foglalkoztató vállalkozásoknak, amelyek műszaki 

szolgáltatásokra alvállalkozókat vesznek igénybe, az SCC** vagy SCCP tanúsítványt kell 

beszerezniük. 

Az SCC rendszer önmagában tartalmazza azokat az eljárásokat, amelyek 

alkalmazásával más munkavédelmi, és minőségirányítási rendszerekkel integráltan tanúsítható. 

Személyi tanúsítás 

Az SCC rendszer kétféle személyi tanúsítást ismer.  

 Az operatív munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részre kialakított 

alapszintű tanúsítást, amely megszerzésére egy tanfolyamot követően egy 

negyvenkérdéses vizsga sikeres letételével van lehetőség. 

 Az emelt szintű SCC tanúsítás a művezetők, műszakvezetők számára. Ezt a 

fokozatot is egy tanfolyamot követő vizsga sikeres letételével lehet megszerezni, 

itt azonban már hetven kérdésre kell válaszolni. 

Mindkét tanúsítás tíz évig érvényes és csak akkreditált szervezet adhatja ki. A vállalat 

által működtetett rendszer csak akkor tanúsítható az SCC rendszer szerint, ha minden releváns 

munkavállalója rendelkezik megfelelő fokozatú SCC személyi tanúsítással. 

Az SCC rendszer kiépítése. 

Ahhoz, hogy egy SCC rendszert felépítsünk, öt lépésen keresztül vezet az út. Ezt az öt 

lépést mindenképp meg kell tennünk mielőtt, megszerezzük az SCC tanúsítást: 

1. lépés: Annak eldöntése, hogy a vállalat egyáltalán tanúsítható-e SCC rendszer 

szerint. A SCC rendszert olyan vállalkozások számára készült, akik veszélyes 

munkakörnyezetben magas kockázatú munkákat végeznek. 

2. lépés: A minősítési szint meghatározása. El kell döntenünk, hogy melyik 

minősítési szint alkalmazható a vállalat tevékenységére. (Jellemzően a 

megrendelőnek van joga eldönteni, hogy milyen tevékenységekre melyik szintet 

írja elő) 

3. lépés: A szükséges teendők meghatározása. Meg kell állapítanunk, hogy hol tart 

most a vállalat a meghatározott minősítési szint követelményeihez képest, és 

milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy a rendszerünk megfeleljen az előírt 

minősítési szintnek. 

4. lépés: A meghatározott lépések végrehajtása, a rendszer működtetése. A 3. 

lépésben meghatározott lépéseket végrehajtjuk és megállapítjuk, hogy a 

felépített rendszerünk működőképes-e. (A sikeres tanúsításhoz 3 hónapos SCC 

szerinti működést kell igazolnunk.) 

5. lépés: Rendszertanúsítás. Ha meggyőződtünk arról, hogy az épített rendszerünk 

működőképes és megfelel a kritériumoknak, egy akkreditált szervezettel 

tanúsíttatnunk kell a rendszerünket. Amennyiben megfelelünk, a 

kritériumoknak megkapjuk a tanúsítást. 


