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Az SCC/VCA tanúsításról 

2014 tavasza óta a kivitelezői biztonság egyik legkiemelkedőbb témája volt az SCC/VCA rendszer kiépítése 

és a tanúsítások megszerzése. Sajnos a munka nagy része a legtöbb partnerünknél a tavalyi év második 

felére tolódott és még az idei év elején is sokan „küzdöttek” a rendszerépítéssel, a követelményeknek való 

megfeleléssel, és a tanúsító auditra való felkészüléssel. 2017. március 31-ig több mint 130 magas kockáza-

tú munkát végző partnerünk szerzett különböző szintű SCC/VCA tanúsítást, melynek során sok száz mun-

kavállaló részesült átfogó munkavédelmi képzésben, és szerzett személyi tanúsítást. Minden partnerünk-

nek szeretnénk gratulálni a tanúsítás megszerzéséhez, és megköszönni az erőfeszítéseket, amelyeket a 

biztonság érdekében tettek. Kérünk mindenkit, hogy a felépített rendszere úgy tekintsen, mint megtérülő 

befektetésre, amely javítja a cégnél a biztonságkultúrát és ez által az elvégzett munka minőségét. Kérjük 

partnereinket, hogy javítsák az esetleges hibákat, és tegyék olyanná kiépített rendszerüket, hogy az min-

den nap a céget és a munkavállalók biztonságát szolgálja! Alakítsák át a gyakorlatban is alkalmazható, ér-

telmes tevékenységekké a most még felesleges adminisztratív lépéseknek gondolt elemeket!  

2017 áprilisától a Petrolszolg Kft. új rendszert kezdett el működtetni, amely megakadályozza, hogy magas 
kockázatú munkát rendeljünk meg olyan partnertől, aki nem rendelkezik tanúsítással, vagy még nem küld-
te meg a tanúsító okirat másolatát nekünk. Kérjük minden partnerünket, hogy Erney Andrea kolléganőnk-
nek az aerney@petrolszolg.hu címre vagy a MOL beszerzésen dolgozó kapcsolattartójuk részére küldjék 
meg a tanúsítás másolatát elektronikus formában.  
Az év folyamán a beszállítói regisztrációs és minősítési rendszerünket továbbfejlesztjük és további kont-

rollpontokat fogunk beépíteni annak biztosítására, hogy a magas kockázatú munkák csak a tanúsított part-

nereink illetve a tanúsítással rendelkező munkavállalók végezhessék. 
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Szeretnénk, ha az SCC/VCA rendszer hosszú távon szolgálná a Magyarországon illetve a régióban dolgozó 

kivitelezők biztonságát, ezért lépéseket teszünk annak érdekében, hogy Magyarországon is kialakuljon a 

rendszer szakmaiságát, minőségét, és megfelelő fejlődését garantáló, a licencgazda és a Magyar Állam 

által is elismert szakmai és ellenőrző szervezet, továbbá törekszünk arra, hogy más, a régió iparában mű-

ködő nagyvállalat is részletesen megismerhesse a rendszer adta lehetőségeket és előnyöket. 

Kérjük minden partnerünket, hogy tegyenek meg mindent a tanúsítás minőségének megóvása érdekében 
és azért, hogy a rendszertől remélt garanciák, beválthassák a hozzájuk fűzött igényeket.  

Állványok Biztonsága 

 

A MOL területén különböző helyszíneken, különböző céllal, és sajnos különböző minőségben megépített 

állványokat használunk . Egy leállás során ezres nagyságrendű azon állványok száma, amelyen munkatár-

saink munkát végeznek. Ezek az állványok műszakilag összetett helyeken épülnek, sokszor komplex felada-

tok kiszolgálására, többnyire több cég szakemberi használják őket, és munkafázisonként gyakran át is kell 

alakítani őket.  

Egy állvány nem csak egy műszaki segédberendezés, hanem adott esetben életvédelmi célt is szolgáló kol-

lektív védelmi berendezés is, és mint ilyennek A MEGFELELŐSÉGÉT ÉS A BIZTONSÁGOS VOLTÁT FOLYA-

MATOSAN, A MUNKAVÉGZÉS TELJES IDŐTARTAMA ALATT SZAVATOLNI KELL.  

Jelentős kihívás egy ilyen sok elemből álló, állandóan változó rendszer biztonságosságának és megfelelő-

ségének fenntartása. Olyan feladat, amelynek megvalósítása lehetetlen az összes szereplő aktív közremű-

ködése nélkül. Mindenkinek be kell tartania a legfontosabb szabályt: 

NEM BIZTONSÁGOS ÁLLVÁNYON, NINCS MUNKAVÉGZÉS! 

A biztonságos állvány legfontosabb jellemzői: 

megfelelő szilárdságú, sérülésmentes, elemekből épült 

állékony, megfelelően rögzített, vagy támasztott és megfelelően merevített 

biztosított a biztonságos fel- illetve lejutás 

minden biztonsági elemet tartalmaz 

a tervezett munka biztonságosan elvégezhető róla 

A fenti paramétereket az állvány megépítésétől annak lebontásáig rendszeresen ellenőrizni kell. Minden 

munkakezdés megkezdése előtt az LMRA során.  

Idén bevezettük az állványok egységes jelölési rendszerét is, melynek célja, hogy az állványok a felépíté-

süktől, a bontásukig kontroll alatt legyenek és a használók, könnyen értelmezhető információkhoz jussa-

nak az állványok állapotáról a feljutási helyek közelében. Az egységes jelölési rendszer egyelőre Százha-

lombattán, érhető el, de tervezzük a többi területen is bevezetését.  



Az egységes jelölési rendszer elemei: 

 

      Állványcímke tartó                            Állvőánycímke (zöld)            Állványcímke (sárga) 

A folyamat lényege a következő: 

1. Az állvány építése előtt a vállalkozó megkapja az állványcímke tartókat, amelyeket kihelyez az építés 

alatt álló állványra. Az állványcímek jelzi, hogy az állványra tilos felmenni. Ebben az időszakban kizá-

rólag az állvány építői tartózkodhatnak az állványon. 

2. Az elkészült állványt az építő átadja a megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás részeként a meg-

rendelő által megbízott személy a kitöltött állványcímke előlapján aláírásával igazolja az állvány át-

vételét, és az állványcímkét behelyezi az állványcímke tartóba. Az zöld címke jelzi a felhasználók szá-

mára, hogy az állvány biztonságosan használható. Fontos, hogy az állvány azonosítóját mind a cím-

ketartón mind pedig az állványcímkén fel kell tűntetni. 

3. Az állványcímke hátulján dokumentálhatóak az állvány megfelelőségének rendszeres ellenőrzései. A 

napi használatba vételt is érdemes itt dokumentálni, hiszen az állványon dolgozó csoport vezetője 

így tudja igazolni, hogy  meggyőződött az állvány megfelelőségéről  munkavégzés előtt. 



4. Az állvány átépítése esetén az állványcímkét ki kell venni a címketartóból, jelezve ezzel, hogy az állványt az 

átépítés alatt tilos használni. FONTOS, HOGY AZ ÁLLVÁNYT CSAK AZ ÉPÍTŐJE ALAKÍTHATJA ÁT! Bármely szer-

kezeti elem jogosulatlan elmozdítása, eltávolítása életvédelmi szabályszegésnek minősül, és mérlegelés nél-

kül a legsúlyosabb szankciókat kell alkalmazni. 

5. Az állvány átalakítása után a megfelelő – zöld vagy sárga – színű címkét kell behelyezni a címketartóba, amely 

az átalakítást végzők feladata. Sárga címkét akkor kell alkalmazni, ha elvégzendő munka miatt olyan átalakí-

tás történt az állványon, amely indokolja a leesés elleni egyéni védőeszköz alkalmazását. Fontos megjegyezni, 

hogy nincs szükség leesés elleni védelemre szilárd talaj fölött 2 m magasságig.  

6. Ha az állvány életciklusa során bárki olyan hiányosságot tapasztal, amely nem teszi lehetővé a biztonságos 

munkavégzést az állványon, az állványcímkét ki kell venni az állványtartóból és a le kell adni a területgazdá-

nak vagy a projektirányítónak, aki intézkedik az állvány helyreállításáról. Az állványcímke csak a helyreállítás 

után kerülhet vissza az állványra.  

7. Az állvány lebontását követően a címketartókat és a címkéket is vissza kell adni a megrendelőnek  

Hegesztési munka során égési sérüléssel járó bal-
eset történt 

 

Csőelzáró dugó alkalmazása mellett,  hegesztési munka 
során égési sérüléssel járó baleset történt Százhalombatta 
- DS Termelésben a TÁK – 203. j tároló 229. szivattyútér-
ben.  

Mi történt? 

2017.01.11-én 15:55 perckor a Dunai Finomító 203 j. tárolótér 229. szivattyúterén a MOL Nyrt. beszállí-

tójának  munkavállalója egy karima felhegesztését végezte egy DN 400 vezeték függőleges szakaszán. A 

csővezeték szénhidrogénnel szennyezett volt, így annak izolálására csőelzáró dugót alkalmaztak. A he-

gesztési művelet közben az elzáró dugó kiesett a helyéről. Ennek következtében szénhidrogén került ki a 

csővezetékből, ami belobbant, súlyos égési sérüléseket okozva a hegesztést végző dolgozónak. Az égés 

következtében a dolgozó arca, kézfeje és lábai égtek meg, valamint a láng foltokban meggyújtotta a ruhá-

ját és az állványpallót. A sérült munkavállaló eszméleténél maradt, saját lábán lemászott az állványról. A 

baleset után riasztották a FER Tűzoltóságot. A mentők az ellátás után a sérültet kórházba szállították.  

 

Okok 

 Valószínűsíthető, hogy a csőelzáró dugó nem volt megfelelően rögzítve, és ezt sem a felület előké-

szítése után, sem a hegesztés megkezdése előtt nem ellenőrizték. 

 Nem volt műveleti utasítás a csőelzáró dugóval történő hegesztésre vonatkozóan, és nem volt 

megfelelő dokumentáció a dugók megfelelőségének ellenőrzésére.  

 A hegesztési feladatok végzése közben az állványzaton nem volt porral oltó készülék (csak talaj-

szinten), és az alvállalkozó nem figyelt arra, hogy a felügyelő személy nem a munkavégzés pontos 

helyén (ugyanazon az állványszinten) tartózkodott. 

 A sérült védőruhája kizárólag az EN ISO 11612:2008 szabvány szerint volt minősítve, ezek alapján 

nem megfelelő védőruhát használt a hegesztési tevékenységhez. 

  



 A DUFI-ban történő munkavégzés egyik feltétele az, hogy oktatáson vesznek részt az alvállalkozók, 

ahol ismertetik velük a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámokat, ezeket azonban a baleset 

bekövetkeztekor nem megfelelő sorrendben végezték. 

Tanulságok 

 Elsődleges cél egy megfelelő izolációs eszköz, csőelzáró dugó alkalmazásával a biztonságos mun-

kakörnyezet kialakítása, csővezetékek hegesztési munkáihoz, szénhidrogénes környezetben, 

amennyiben a vezeték tisztítása nem biztosítható! 

 Szénhidrogénes környezetben, függőleges szakaszban történő hegesztésnél a csőelzáró dugó hasz-

nálata csak kivételes esetekben engedélyezett!  

 Tűz- és robbanásveszélyes anyagoktól nem tökéletesen mentesített környezetben a hegesztési 

munkákhoz kettős zárás alkalmazása kötelező! 

 Az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabványok pontos ismerete (EN ISO 11611:2007 Védőruhá-
zat hegesztéshez és azzal rokon folyamatokhoz), valamint a védőruhák helyes tisztítása és tisztántar-
tása. 

 Kiegészítő egyéni védőeszközök kötelező előírása (megfelelő minősítésű védőruha + hegesztő kö-

tény, kámzsa, kesztyű, pajzs) és 1 fő figyelő személy biztosítása (kivitelező) 

 A tényleges munka megkezdése előtt a hosszú ideje változatlan módon végrehajtott munkafolyama-

tokat is felül kell vizsgálni EBK szempontból (LMRA), ezzel is csökkentve a baleseti kockázatot. 

 

 

 Beszállítói Hírlevél, 2017. április   


