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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
6/2021. (V. 13.) OBH utasítása
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő normatív utasítást adom ki:

1. § Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 23. § (4) bekezdése a következő h) – o) ponttal egészül ki:
(A Sajtóosztály)
„h) ellátja a protokoll- és rendezvényszervezési feladatokat;
i) megrendeli a rendezvények lebonyolításához szükséges szolgáltatásokat, kezdeményezi az
ezekhez szükséges szerződések megkötését;
j) gondoskodik a rendezvényekhez szükséges fordítási, tolmácsolási feladatok megrendeléséről
vagy elvégzéséről, közreműködik a nemzetközi rendezvények megszervezésében;
k) kapcsolatot tart a bíróságok és egyéb külső szervezetek által gondozott rendezvények
szervezőivel, tájékoztatást nyújt azok protokolljáról, a résztvevő szerepéről;
l) elkészíti a protokollhoz tartozó személyek részére a gratuláló-, köszönőleveleket, valamint a
kondoleáló leveleket;
m) elkészíti a rendezvények és rendezvénytípusok protokolljának tervét;
n) kérésre gondoskodik a felsővezetők konferenciákra történő regisztrálásáról;
o) gondoskodik a reprezentációs ajándékokról.”

2. § Az SZMSZ 32. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Balatonszemesi Képzési Osztály
a) működteti a Balatonszemesi Képzési Központ (a továbbiakban: képzési központ)
épületegyüttesét,
b) közreműködik a képzési központban tartott képzések lebonyolításában,
c) ellátja a bírák és igazságügyi alkalmazottak képzési központban történő üdültetésével
kapcsolatos feladatokat.”

3. § Az SZMSZ 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § (1) Az SZMSZ 23. § (4) bekezdésében az „A Sajtóosztály” szövegrész helyébe az „A Sajtó- és
Rendezvényszervezési Osztály” szöveg lép.
(2) Az SZMSZ 6. melléklet Munkaidőkeret alcímben
a) az „étteremben dolgozó” szövegrész helyébe az „étteremben dolgozó, valamint a MIA
Balatonszemesi Képzési Osztályon a munkáltatói jogkört gyakorló által kijelölt” szöveg,
b) a „befejező időpontját a Szolgáltatási Osztály,” szövegrész helyébe a „befejező időpontját a
Szolgáltatási Osztály, és a Balatonszemesi Képzési Osztály” szöveg
lép.

6. § Hatályát veszti az SZMSZ 23. § (5) bekezdése.
7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
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