
SCC követelmények leírása 
 

A MOL előírása szerint 2017. január 1-től „Magas kockázatú” tevékenységet csak olyan 

vállalkozások végezhetnek, akik rendelkeznek tanúsított SCC/VCA rendszerrel.  

 

Azt, hogy egy munka „Magas kockázatú” az alábbiak segítségével állapítható meg: 

 

 

Az EBK kritikus tevékenységek az alábbiak:  

1. beszállással járó munka;  

2. kritikus tűzveszéllyel járó munka; 

3. különleges körülmények között végzett teheremelések; 

4. veszélyes készülékek elsődleges megbontása, technológiai rendszer nyomás alatti 

részeinek megbontásával járó munkák, vészátfejtések – minden olyan tevékenység, 

amikor a veszélyes anyag szabadba kerülésével számolni lehet; 

5. technológiai rendszerek vegyszeres tisztítása, melynek során a 4. sz. melléklet szerinti 

vegyszeres tisztítási adatlap kitöltése kötelező; 

6. be- vagy leeséssel, elmerüléssel fenyegető felszín felett illetve víz alatt végzett munka, 

amennyiben nincs kiépített műszaki védelem; 

7. magas nyomású tisztítás; 

8. vállalkozók általi párhuzamos munkavégzés; 

9. egyéb, különösen megnövekedett kockázatú vagy különleges feltételek között végzett 

karbantartási munkák (különösen a földmunka, fóliasátor alatt, műanyag alagútban 

vagy bármely más módon lehatárolt területen, inertizált légkörben) az üzemeltető 

egyedi döntése alapján. 

 

Veszélyes munkaterület: az a terület, ahol veszélyes anyagok és/vagy veszélyes energiák jelen 

vannak vagy nagy valószínűséggel jelen lehetnek (az üzemelő, illetve veszélyes anyagtól nem 

leürített, mentesített technológiai terület minden esetben veszélyes munkaterület), melyek 

személyi sérülést vagy kárt okozhatnak.  

  

Az adott munka komplex 

kockázati kategóriája 

EBK kritikus 

tevékenység 

Nem EBK kritikus 

tevékenység 

Veszélyes munkaterület Magas kockázat Közepes kockázat 

Nem veszélyes munkaterület Közepes kockázat Alacsony kockázat 



 

Magyarországon tudomásunk szerint az alábbi cégek rendelkeznek akkreditációval az 

SCC/VCA tanúsításra:  

 

Vállalkozó Cím Kapcsolattartó Elérhetőség 

EMI-TÜV 

Süd Kft.  

2000 Szentendre, Dózsa 

György út 26. 
Schill  Judit schill.judit@emi-tuv.hu 

TÜV 

Rheinland 

Intercert Kft  

1132 Budapest, Váci út 

48/A-B. 

Lovász Szabó 

Tamás 
tlovasz@hu.tuv.com 

TÁM-CERT 

Mo. Kft  

1013 Budapest, Lánchíd u 

15-17. 
Szalai Károly  tuev@tamcert.hu  

Vincotte Int. 

Kft.  

1143 Budapest, Semsey 

Andor utca 25. 
Ábrahám Tamás abraham.tamas@vincotte.hu  

DEKRA 

Certification 

Kft. 

1118 Budapest, 

Pannonhalmi u 14. 
Illy András  dekra@dekracert.hu  

Bureau 

Veritas 

Hungary 

1117 Budapest, 

Budafoki út 56. 
Laczkó György gyorgy.laczko@hu.bureauveritas.com 

ECM 

European 

Certification 

Service Ltd. 

1036 Budapest,  

Lajos utca 125. 
Szabó Sándor sandor.szabo@ecmcertification.com 
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