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91003-A/61-17/2022.
INTÉZMÉNYVEZETŐI UTASÍTÁS
az elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és elektronikus tanúsítványkezelés

szabályairól
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus
aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.)
Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm, rendelet 54. §-ában
foglaltak alapján, figyelembe véve a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (2016. április
27.) európai parlamenti és tanácsi rendeletet, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, a Heves Megyei
Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
biztosított jogkörömben eljárva a Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézmény
elektronikus aláírási, elektronikus bélyegzési és elektronikus
tanúsítványkezelési szabályzatát a következők szerint

állapítom meg:

1. Az utasítás személyi hatálya az Intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és
Működési
Szabályzatában,
kiadmányozási
rendjében,
valamint
a
kötelezettségvállalásra vonatkozó jogszabályokban és egyéb szabályozókban
rögzített személyi hatály szerinti személyekre.

2. Jelen Utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba.
3. A jelen Utasítás mellékletét képező szabályzatot az Intézményvezető köteles az
alábbi esetekben felülvizsgálni és szükség esetén annak módosításához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodni:
3.1 A szabályzatot évente felül kell vizsgálni, melynek során a felmerülő
szükséges módosításokat az Intézmény végzi el.
3.2 A szabályzat soron kívüli felülvizsgálata szükséges, ha az Intézmény
elektronikus aláírási folyamatában, a szabályzat céljaiban vagy a szervezeti,
jogszabályi környezetben változás következik be.

4.

5.

Jelen Utasítás mellékletét képező szabályzat tekintetében valamennyi, az 1. pont
szerinti személy köteles annak megismeréséről írásban nyilatkozni,
4.1. jogviszony létesítése esetén legkésőbb a jogviszony létrejöttétől,
4.2. fizetés nélküli szabadságot követő ismételt munkába álláskor a munkába
állást követő 8 napon belül, vagy
4.3. minden más esetben a jelen utasítás hatályba lépését követő 8 napon belül.
4.4. Az utasítás megismertetéséért a munkatárs közvetlen munkahelyi vezetője
tartozik felelősséggel, megismerési nyilatkozatot a munkatárs személyi
anyagában el kell helyezni a megismeréssel egyidejűleg.
Jelen utasítást az intézmény honlapján közzéteszem.
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