Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
9/2017. (VII.24.) OBH utasítása
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi
tervezési feladatairól szóló szabályzatról szóló 15/2012. (X. 18.) 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. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő normatív
utasítást adom ki:
1. §
A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési
feladatairól szóló szabályzatról szóló 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás (a továbbiakban: OBH
utasítás) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § a) A Kúria és az ítélőtáblák a 3. § (1) - (4) bekezdésében felsorolt terveket készítik el,
b) az OBH, mint központi irányító szerv az a) pontban meghatározottakon túl honvédelmi
intézkedési tervet is készít.”
2. §
Az OBH utasítás 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A jóváhagyott tervek mellékleteiben szereplő
a) személyes adatokat (név, lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, egyéb elérhetőségi módok),
b) a bíróságok működésével kapcsolatos adatokat (engedélyezett és tényleges létszám, szervezeti
egységek, a meghagyásra tervezett beosztások, az épületek helyrajzi száma, címe, területe,
alaprajzai, az energiahordozók és víz, távközlési mutatók, elektronikus levelezési címek, a
gépjárművek típusa, forgalmi rendszáma, futásteljesítménye, hajtó- és kenőanyag-felhasználása),
c) létszám és az egyéni védőeszköz-ellátottságot, az elzárkózásra alkalmas helyiségek, továbbá a
település katasztrófavédelmi besorolásának, valamint a veszélyforrások mennyiségének és
minőségének változását
a tervek készítői minden példányon évente aktualizálják.”
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3. §
Az OBH utasítás 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az OBH az irattárában őrzött tervpéldányokat minden év október 15-ig adategyeztetésre,
aktualizálásra és lapcserére megküldi a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek részére, ahonnan
a szükséges változtatások átvezetése és a lapcserék végrehajtása után november 30-ig kell
visszaküldeni az OBH részére.”
4. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
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