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Az ÖBRD – LOrg NÖ/W bevetéseinek 
elszámolása 

Tájékoztató balesetet szenvedett személyek számára 

 
Ennek a balesetet szenvedett személyeknek és érdeklődőknek szóló tájékoztatónak a célja, hogy elmagyarázza az 
Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének (ÖBRD LOrg NÖ/W) elszámolási 
rendszerét. 
A bevetések elszámolása az Osztrák Hegyimentő Szolgálat fennmaradásának egyik fontos pillére. 
 
Átalányösszegen alapuló elszámolási rendszer (bevetésre fordított órák száma helyi szervezetenként)  
Az ÖBRD LOrg NÖ/W a végrehajtott mentéseket átalányösszegen alapuló rendszer szerint számolja el. Ez 
konkrétan átalányösszegű óradíjakat jelent, amely díjak a bevetésben részt vevő összes hegyimentő, jármű, 
valamint anyag díját tartalmazzák. Három átalányt különböztetünk meg a bevetés intenzitásától függően. Az 
átalányt az elszámolandó bevetés költségének függvényében állapítjuk meg.  
 
Standard bevetés: 414 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan bevetések, melyek közepes nagyságú hegyimentő-csapattal bonyolíthatók le. 
 
Kis bevetés: 170 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan, kis ráfordítással járó bevetések, amelyek néhány főből álló mentőcsapattal megoldhatók.  
Például: legfeljebb egy kimentendő személy; járművel megközelíthető erdei úton történő bevetés; sípályán történő 
bevetés stb. 
 
Nagy bevetés: 828 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek nagyon nagy ráfordítást igénylő bevetések, amelyekben többek között több helyi szervezet is részt vesz. 
Az ilyen bevetések nemcsak több embert, hanem nagyobb anyagráfordítást is igényelnek. Elsősorban nagy 
bevetések esetén (pl. keresési bevetéseknél), valamint különösen nehéz és nagy ráfordítással járó hegyimentések 
esetén fordul elő. 
 
Átalányösszegű pótdíj lavina esetén: 414 euró/alkalom  
Mivel lavinával összefüggő bevetés esetén automatikusan 6–13 helyi szervezetet riasztanak, az ilyen típusú 
bevetéseknél mindig kiszámlázunk egy egyszeri pótdíjat a nagy ráfordítás miatt. Az alapelszámolás mindig a fent 
megadott átalányösszegek valamelyike alapján történik. 
 
Rendkívüli elszámolás 
Különleges bevetések esetén „rendkívüli elszámolást” is alkalmazhatunk. Ezek a szokványos eseteken kívüli 
speciális esetek, amelyeket a tartományi vezetőség egyedileg állapít meg. 
 
Bevetési idő 
A bevetési idő a riasztástól a mentők bevetésének végéig eltelt időszakot takarja. 
Minden esetben legalább egy órát elszámolunk. Ezenkívül felfelé kerekítünk és elszámolunk minden egyes 
megkezdett 
órát, ha abból több, mint 30 perc telt el. 
 
Bevetés időtartama: 15 perc > 1 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 3 óra, 15 perc > 3 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 5 óra, 45 perc > 6 órát számolunk el 
 
Állatok mentése 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W az állatok mentését ugyanakkora összegért végzi, mint az emberekét. Ezért ilyen esetekben is 
a fent megadott átalányösszegeket alkalmazzuk az elszámolásnál. 
Ebben az esetben az állat gazdájának állítjuk ki a számlát. 
 
Érvényesség 
Ez az elszámolási mód az összes 2020. január 1-je után végzett bevetésre érvényes. Az ÖBRD LOrg NÖ/W 
fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa az átalányösszegeket. 
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Fizetési feltételek 
A mellékelt költségszámlát az esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítás alapján történő költségátvállalástól 
függetlenül előre, közvetlenül a Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének kell 
kifizetni. 
A kimentett személy (kiskorúak esetén a gondviselő) költségszámlát kap. Ennek összegét közvetlenül az ÖBRD 
NÖ/W szervezetnek kell kifizetni, és amennyiben az érintett rendelkezik biztosítással (érvényes biztosítási fedezet 
esetén), a számla benyújtható a biztosítónak. A hegyimentő szolgálat támogató tagjai is kapnak költségszámlát, 
amelyet az illetékes tartományi szervezetnek nyújthatnak be (lásd a következő pontot). 
 
Támogató tagok 
Amennyiben Ön, az Ön házas-, illetve élettársa – hegyimentési előtakarékossággal rendelkező – támogató tag, úgy 
az Önök és az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti gyermekek is rendelkeznek hegyimentési 
előtakarékossági biztosítással, amely fedezi a hegyimentés költségeit. 
 
A káresemény lebonyolításához az alábbi dokumentumokra van szükségünk Öntől: 

 A mentés során felmerült költségeket (úgymint hegyimentés, símentés, helikopter stb.) tartalmazó 
költségszámlák eredeti példánya 

 A támogatói hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás másolata (átutalási bizonylat/számlakivonat) 
 Társadalombiztosítási azonosítószám és a társadalombiztosító neve 
 Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), ahol elérhetjük Önt 
 Kérjük, arról is tájékoztasson bennünket, hogy kötött-e további, a mentési költségeket fedező 

biztosításokat 
 
Amennyiben Ön az alsó-ausztriai/bécsi tartományi szervezet, illetve az alsó-ausztriai/bécsi tartomány 30 helyi 
szervezete valamelyikének támogatója, kérjük, hogy a káresemény lebonyolításához szükséges dokumentumokat 
küldje el nekünk levélben az alábbi címre: 
Österreichischer Bergrettungsdienst, LOrg NÖ/W, Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien. 
 
Amennyiben szeretne a hegyimentők támogatója lenni, és a jövőben kihasználni a hegyimentési előtakarékossági 
biztosítás védelme által nyújtott előnyöket, úgy ezt legalább 24,– eurós támogatási hozzájárulás befizetésével 
teheti meg. A hegyimentési előtakarékossági biztosítás vészhelyzet esetén 15 000,-- euróig átvállalja a felmerülő 
keresési és mentési költségeket.  
Nemcsak az Ön, hanem családja (házas-, illetve élettársa, valamint az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti 
gyermekek) esetében is! 
Az igénylőlapot, valamint az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást az ÖBRD honlapján a https://bergrettung-
nw.at/jetzt-unterstuetzen/foerderer-werden címen találja meg. 
 
További tudnivalók 
Mivel számos esetben fennáll a mentési költségek teljes, illetve. részleges visszatérítésének lehetősége az 
esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítások alapján, a rendelkezésünkre álló információk alapján külön 
szeretnénk felhívni a figyelmét a következőkre: Az alpesi egyesületek (pl.: ÖAV, ÖTK, Naturfreunde stb.) tagjai az 
adott szervezeten keresztül igényelhetik vissza a mentési költségeket. A bankkártyával (pl.: Visa stb.) rendelkezők 
és az autóklubok tagjai adott esetben a mentési költségeket is fedező biztosítással rendelkeznek. A konkrét 
biztosítási feltételeket közvetlenül a bankkártyát kibocsátó intézettel, az alpesi egyesülettel vagy az autóklubbal kell 
tisztázni. 
 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W szervezeténél több mint 1350 hegyi mentő dolgozik, akik az év 365 napján, a nap huszonnégy 
órájában készenlétben állnak. Egyesületünk célja, hogy a vészhelyzet fajtájától és attól függetlenül, hogy kinek a 
hibájából történt, mindenkinek segítsen, aki a közúthálózaton kívül, nehezen járható, különösen magashegyi 
terepen szenvedett balesetet, tűnt el, betegedett meg vagy került bajba más módon, továbbá, hogy megkeresse, 
ellássa, kimentse és elszállítsa őket. 
A bevetésre elszámolt költségekből származó bevételt a bevetés költségeire (pl. járművekre), a hegyimentők 
képzésére, az anyagok beszerzésére és fenntartására, valamint egyéb adminisztrációs tevékenységekre fordítjuk. 
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Átalányösszegű pótdíj lavina esetén: 414 euró/alkalom  
Mivel lavinával összefüggő bevetés esetén automatikusan 6–13 helyi szervezetet riasztanak, az ilyen típusú 
bevetéseknél mindig kiszámlázunk egy egyszeri pótdíjat a nagy ráfordítás miatt. Az alapelszámolás mindig a fent 
megadott átalányösszegek valamelyike alapján történik. 
 
Rendkívüli elszámolás 
Különleges bevetések esetén „rendkívüli elszámolást” is alkalmazhatunk. Ezek a szokványos eseteken kívüli 
speciális esetek, amelyeket a tartományi vezetőség egyedileg állapít meg. 
 
Bevetési idő 
A bevetési idő a riasztástól a mentők bevetésének végéig eltelt időszakot takarja. 
Minden esetben legalább egy órát elszámolunk. Ezenkívül felfelé kerekítünk és elszámolunk minden egyes 
megkezdett 
órát, ha abból több, mint 30 perc telt el. 
 
Bevetés időtartama: 15 perc > 1 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 3 óra, 15 perc > 3 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 5 óra, 45 perc > 6 órát számolunk el 
 
Állatok mentése 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W az állatok mentését ugyanakkora összegért végzi, mint az emberekét. Ezért ilyen esetekben is 
a fent megadott átalányösszegeket alkalmazzuk az elszámolásnál. 
Ebben az esetben az állat gazdájának állítjuk ki a számlát. 
 
Érvényesség 
Ez az elszámolási mód az összes 2020. január 1-je után végzett bevetésre érvényes. Az ÖBRD LOrg NÖ/W 
fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa az átalányösszegeket. 
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Fizetési feltételek 
A mellékelt költségszámlát az esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítás alapján történő költségátvállalástól 
függetlenül előre, közvetlenül a Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének kell 
kifizetni. 
A kimentett személy (kiskorúak esetén a gondviselő) költségszámlát kap. Ennek összegét közvetlenül az ÖBRD 
NÖ/W szervezetnek kell kifizetni, és amennyiben az érintett rendelkezik biztosítással (érvényes biztosítási fedezet 
esetén), a számla benyújtható a biztosítónak. A hegyimentő szolgálat támogató tagjai is kapnak költségszámlát, 
amelyet az illetékes tartományi szervezetnek nyújthatnak be (lásd a következő pontot). 
 
Támogató tagok 
Amennyiben Ön, az Ön házas-, illetve élettársa – hegyimentési előtakarékossággal rendelkező – támogató tag, úgy 
az Önök és az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti gyermekek is rendelkeznek hegyimentési 
előtakarékossági biztosítással, amely fedezi a hegyimentés költségeit. 
 
A káresemény lebonyolításához az alábbi dokumentumokra van szükségünk Öntől: 

 A mentés során felmerült költségeket (úgymint hegyimentés, símentés, helikopter stb.) tartalmazó 
költségszámlák eredeti példánya 

 A támogatói hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás másolata (átutalási bizonylat/számlakivonat) 
 Társadalombiztosítási azonosítószám és a társadalombiztosító neve 
 Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), ahol elérhetjük Önt 
 Kérjük, arról is tájékoztasson bennünket, hogy kötött-e további, a mentési költségeket fedező 

biztosításokat 
 
Amennyiben Ön az alsó-ausztriai/bécsi tartományi szervezet, illetve az alsó-ausztriai/bécsi tartomány 30 helyi 
szervezete valamelyikének támogatója, kérjük, hogy a káresemény lebonyolításához szükséges dokumentumokat 
küldje el nekünk levélben az alábbi címre: 
Österreichischer Bergrettungsdienst, LOrg NÖ/W, Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien. 
 
Amennyiben szeretne a hegyimentők támogatója lenni, és a jövőben kihasználni a hegyimentési előtakarékossági 
biztosítás védelme által nyújtott előnyöket, úgy ezt legalább 24,– eurós támogatási hozzájárulás befizetésével 
teheti meg. A hegyimentési előtakarékossági biztosítás vészhelyzet esetén 15 000,-- euróig átvállalja a felmerülő 
keresési és mentési költségeket.  
Nemcsak az Ön, hanem családja (házas-, illetve élettársa, valamint az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti 
gyermekek) esetében is! 
Az igénylőlapot, valamint az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást az ÖBRD honlapján a https://bergrettung-
nw.at/jetzt-unterstuetzen/foerderer-werden címen találja meg. 
 
További tudnivalók 
Mivel számos esetben fennáll a mentési költségek teljes, illetve. részleges visszatérítésének lehetősége az 
esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítások alapján, a rendelkezésünkre álló információk alapján külön 
szeretnénk felhívni a figyelmét a következőkre: Az alpesi egyesületek (pl.: ÖAV, ÖTK, Naturfreunde stb.) tagjai az 
adott szervezeten keresztül igényelhetik vissza a mentési költségeket. A bankkártyával (pl.: Visa stb.) rendelkezők 
és az autóklubok tagjai adott esetben a mentési költségeket is fedező biztosítással rendelkeznek. A konkrét 
biztosítási feltételeket közvetlenül a bankkártyát kibocsátó intézettel, az alpesi egyesülettel vagy az autóklubbal kell 
tisztázni. 
 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W szervezeténél több mint 1350 hegyi mentő dolgozik, akik az év 365 napján, a nap huszonnégy 
órájában készenlétben állnak. Egyesületünk célja, hogy a vészhelyzet fajtájától és attól függetlenül, hogy kinek a 
hibájából történt, mindenkinek segítsen, aki a közúthálózaton kívül, nehezen járható, különösen magashegyi 
terepen szenvedett balesetet, tűnt el, betegedett meg vagy került bajba más módon, továbbá, hogy megkeresse, 
ellássa, kimentse és elszállítsa őket. 
A bevetésre elszámolt költségekből származó bevételt a bevetés költségeire (pl. járművekre), a hegyimentők 
képzésére, az anyagok beszerzésére és fenntartására, valamint egyéb adminisztrációs tevékenységekre fordítjuk. 
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Az ÖBRD – LOrg NÖ/W bevetéseinek 
elszámolása 

Tájékoztató balesetet szenvedett személyek számára 

 
Ennek a balesetet szenvedett személyeknek és érdeklődőknek szóló tájékoztatónak a célja, hogy elmagyarázza az 
Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének (ÖBRD LOrg NÖ/W) elszámolási 
rendszerét. 
A bevetések elszámolása az Osztrák Hegyimentő Szolgálat fennmaradásának egyik fontos pillére. 
 
Átalányösszegen alapuló elszámolási rendszer (bevetésre fordított órák száma helyi szervezetenként)  
Az ÖBRD LOrg NÖ/W a végrehajtott mentéseket átalányösszegen alapuló rendszer szerint számolja el. Ez 
konkrétan átalányösszegű óradíjakat jelent, amely díjak a bevetésben részt vevő összes hegyimentő, jármű, 
valamint anyag díját tartalmazzák. Három átalányt különböztetünk meg a bevetés intenzitásától függően. Az 
átalányt az elszámolandó bevetés költségének függvényében állapítjuk meg.  
 
Standard bevetés: 414 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan bevetések, melyek közepes nagyságú hegyimentő-csapattal bonyolíthatók le. 
 
Kis bevetés: 170 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan, kis ráfordítással járó bevetések, amelyek néhány főből álló mentőcsapattal megoldhatók.  
Például: legfeljebb egy kimentendő személy; járművel megközelíthető erdei úton történő bevetés; sípályán történő 
bevetés stb. 
 
Nagy bevetés: 828 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek nagyon nagy ráfordítást igénylő bevetések, amelyekben többek között több helyi szervezet is részt vesz. 
Az ilyen bevetések nemcsak több embert, hanem nagyobb anyagráfordítást is igényelnek. Elsősorban nagy 
bevetések esetén (pl. keresési bevetéseknél), valamint különösen nehéz és nagy ráfordítással járó hegyimentések 
esetén fordul elő. 
 
Átalányösszegű pótdíj lavina esetén: 414 euró/alkalom  
Mivel lavinával összefüggő bevetés esetén automatikusan 6–13 helyi szervezetet riasztanak, az ilyen típusú 
bevetéseknél mindig kiszámlázunk egy egyszeri pótdíjat a nagy ráfordítás miatt. Az alapelszámolás mindig a fent 
megadott átalányösszegek valamelyike alapján történik. 
 
Rendkívüli elszámolás 
Különleges bevetések esetén „rendkívüli elszámolást” is alkalmazhatunk. Ezek a szokványos eseteken kívüli 
speciális esetek, amelyeket a tartományi vezetőség egyedileg állapít meg. 
 
Bevetési idő 
A bevetési idő a riasztástól a mentők bevetésének végéig eltelt időszakot takarja. 
Minden esetben legalább egy órát elszámolunk. Ezenkívül felfelé kerekítünk és elszámolunk minden egyes 
megkezdett 
órát, ha abból több, mint 30 perc telt el. 
 
Bevetés időtartama: 15 perc > 1 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 3 óra, 15 perc > 3 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 5 óra, 45 perc > 6 órát számolunk el 
 
Állatok mentése 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W az állatok mentését ugyanakkora összegért végzi, mint az emberekét. Ezért ilyen esetekben is 
a fent megadott átalányösszegeket alkalmazzuk az elszámolásnál. 
Ebben az esetben az állat gazdájának állítjuk ki a számlát. 
 
Érvényesség 
Ez az elszámolási mód az összes 2020. január 1-je után végzett bevetésre érvényes. Az ÖBRD LOrg NÖ/W 
fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa az átalányösszegeket. 
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Fizetési feltételek 
A mellékelt költségszámlát az esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítás alapján történő költségátvállalástól 
függetlenül előre, közvetlenül a Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének kell 
kifizetni. 
A kimentett személy (kiskorúak esetén a gondviselő) költségszámlát kap. Ennek összegét közvetlenül az ÖBRD 
NÖ/W szervezetnek kell kifizetni, és amennyiben az érintett rendelkezik biztosítással (érvényes biztosítási fedezet 
esetén), a számla benyújtható a biztosítónak. A hegyimentő szolgálat támogató tagjai is kapnak költségszámlát, 
amelyet az illetékes tartományi szervezetnek nyújthatnak be (lásd a következő pontot). 
 
Támogató tagok 
Amennyiben Ön, az Ön házas-, illetve élettársa – hegyimentési előtakarékossággal rendelkező – támogató tag, úgy 
az Önök és az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti gyermekek is rendelkeznek hegyimentési 
előtakarékossági biztosítással, amely fedezi a hegyimentés költségeit. 
 
A káresemény lebonyolításához az alábbi dokumentumokra van szükségünk Öntől: 

 A mentés során felmerült költségeket (úgymint hegyimentés, símentés, helikopter stb.) tartalmazó 
költségszámlák eredeti példánya 

 A támogatói hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás másolata (átutalási bizonylat/számlakivonat) 
 Társadalombiztosítási azonosítószám és a társadalombiztosító neve 
 Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), ahol elérhetjük Önt 
 Kérjük, arról is tájékoztasson bennünket, hogy kötött-e további, a mentési költségeket fedező 

biztosításokat 
 
Amennyiben Ön az alsó-ausztriai/bécsi tartományi szervezet, illetve az alsó-ausztriai/bécsi tartomány 30 helyi 
szervezete valamelyikének támogatója, kérjük, hogy a káresemény lebonyolításához szükséges dokumentumokat 
küldje el nekünk levélben az alábbi címre: 
Österreichischer Bergrettungsdienst, LOrg NÖ/W, Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien. 
 
Amennyiben szeretne a hegyimentők támogatója lenni, és a jövőben kihasználni a hegyimentési előtakarékossági 
biztosítás védelme által nyújtott előnyöket, úgy ezt legalább 24,– eurós támogatási hozzájárulás befizetésével 
teheti meg. A hegyimentési előtakarékossági biztosítás vészhelyzet esetén 15 000,-- euróig átvállalja a felmerülő 
keresési és mentési költségeket.  
Nemcsak az Ön, hanem családja (házas-, illetve élettársa, valamint az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti 
gyermekek) esetében is! 
Az igénylőlapot, valamint az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást az ÖBRD honlapján a https://bergrettung-
nw.at/jetzt-unterstuetzen/foerderer-werden címen találja meg. 
 
További tudnivalók 
Mivel számos esetben fennáll a mentési költségek teljes, illetve. részleges visszatérítésének lehetősége az 
esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítások alapján, a rendelkezésünkre álló információk alapján külön 
szeretnénk felhívni a figyelmét a következőkre: Az alpesi egyesületek (pl.: ÖAV, ÖTK, Naturfreunde stb.) tagjai az 
adott szervezeten keresztül igényelhetik vissza a mentési költségeket. A bankkártyával (pl.: Visa stb.) rendelkezők 
és az autóklubok tagjai adott esetben a mentési költségeket is fedező biztosítással rendelkeznek. A konkrét 
biztosítási feltételeket közvetlenül a bankkártyát kibocsátó intézettel, az alpesi egyesülettel vagy az autóklubbal kell 
tisztázni. 
 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W szervezeténél több mint 1350 hegyi mentő dolgozik, akik az év 365 napján, a nap huszonnégy 
órájában készenlétben állnak. Egyesületünk célja, hogy a vészhelyzet fajtájától és attól függetlenül, hogy kinek a 
hibájából történt, mindenkinek segítsen, aki a közúthálózaton kívül, nehezen járható, különösen magashegyi 
terepen szenvedett balesetet, tűnt el, betegedett meg vagy került bajba más módon, továbbá, hogy megkeresse, 
ellássa, kimentse és elszállítsa őket. 
A bevetésre elszámolt költségekből származó bevételt a bevetés költségeire (pl. járművekre), a hegyimentők 
képzésére, az anyagok beszerzésére és fenntartására, valamint egyéb adminisztrációs tevékenységekre fordítjuk. 
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Az ÖBRD – LOrg NÖ/W bevetéseinek 
elszámolása 

Tájékoztató balesetet szenvedett személyek számára 

 
Ennek a balesetet szenvedett személyeknek és érdeklődőknek szóló tájékoztatónak a célja, hogy elmagyarázza az 
Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének (ÖBRD LOrg NÖ/W) elszámolási 
rendszerét. 
A bevetések elszámolása az Osztrák Hegyimentő Szolgálat fennmaradásának egyik fontos pillére. 
 
Átalányösszegen alapuló elszámolási rendszer (bevetésre fordított órák száma helyi szervezetenként)  
Az ÖBRD LOrg NÖ/W a végrehajtott mentéseket átalányösszegen alapuló rendszer szerint számolja el. Ez 
konkrétan átalányösszegű óradíjakat jelent, amely díjak a bevetésben részt vevő összes hegyimentő, jármű, 
valamint anyag díját tartalmazzák. Három átalányt különböztetünk meg a bevetés intenzitásától függően. Az 
átalányt az elszámolandó bevetés költségének függvényében állapítjuk meg.  
 
Standard bevetés: 414 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan bevetések, melyek közepes nagyságú hegyimentő-csapattal bonyolíthatók le. 
 
Kis bevetés: 170 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan, kis ráfordítással járó bevetések, amelyek néhány főből álló mentőcsapattal megoldhatók.  
Például: legfeljebb egy kimentendő személy; járművel megközelíthető erdei úton történő bevetés; sípályán történő 
bevetés stb. 
 
Nagy bevetés: 828 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek nagyon nagy ráfordítást igénylő bevetések, amelyekben többek között több helyi szervezet is részt vesz. 
Az ilyen bevetések nemcsak több embert, hanem nagyobb anyagráfordítást is igényelnek. Elsősorban nagy 
bevetések esetén (pl. keresési bevetéseknél), valamint különösen nehéz és nagy ráfordítással járó hegyimentések 
esetén fordul elő. 
 
Átalányösszegű pótdíj lavina esetén: 414 euró/alkalom  
Mivel lavinával összefüggő bevetés esetén automatikusan 6–13 helyi szervezetet riasztanak, az ilyen típusú 
bevetéseknél mindig kiszámlázunk egy egyszeri pótdíjat a nagy ráfordítás miatt. Az alapelszámolás mindig a fent 
megadott átalányösszegek valamelyike alapján történik. 
 
Rendkívüli elszámolás 
Különleges bevetések esetén „rendkívüli elszámolást” is alkalmazhatunk. Ezek a szokványos eseteken kívüli 
speciális esetek, amelyeket a tartományi vezetőség egyedileg állapít meg. 
 
Bevetési idő 
A bevetési idő a riasztástól a mentők bevetésének végéig eltelt időszakot takarja. 
Minden esetben legalább egy órát elszámolunk. Ezenkívül felfelé kerekítünk és elszámolunk minden egyes 
megkezdett 
órát, ha abból több, mint 30 perc telt el. 
 
Bevetés időtartama: 15 perc > 1 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 3 óra, 15 perc > 3 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 5 óra, 45 perc > 6 órát számolunk el 
 
Állatok mentése 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W az állatok mentését ugyanakkora összegért végzi, mint az emberekét. Ezért ilyen esetekben is 
a fent megadott átalányösszegeket alkalmazzuk az elszámolásnál. 
Ebben az esetben az állat gazdájának állítjuk ki a számlát. 
 
Érvényesség 
Ez az elszámolási mód az összes 2020. január 1-je után végzett bevetésre érvényes. Az ÖBRD LOrg NÖ/W 
fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa az átalányösszegeket. 
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Fizetési feltételek 
A mellékelt költségszámlát az esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítás alapján történő költségátvállalástól 
függetlenül előre, közvetlenül a Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének kell 
kifizetni. 
A kimentett személy (kiskorúak esetén a gondviselő) költségszámlát kap. Ennek összegét közvetlenül az ÖBRD 
NÖ/W szervezetnek kell kifizetni, és amennyiben az érintett rendelkezik biztosítással (érvényes biztosítási fedezet 
esetén), a számla benyújtható a biztosítónak. A hegyimentő szolgálat támogató tagjai is kapnak költségszámlát, 
amelyet az illetékes tartományi szervezetnek nyújthatnak be (lásd a következő pontot). 
 
Támogató tagok 
Amennyiben Ön, az Ön házas-, illetve élettársa – hegyimentési előtakarékossággal rendelkező – támogató tag, úgy 
az Önök és az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti gyermekek is rendelkeznek hegyimentési 
előtakarékossági biztosítással, amely fedezi a hegyimentés költségeit. 
 
A káresemény lebonyolításához az alábbi dokumentumokra van szükségünk Öntől: 

 A mentés során felmerült költségeket (úgymint hegyimentés, símentés, helikopter stb.) tartalmazó 
költségszámlák eredeti példánya 

 A támogatói hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás másolata (átutalási bizonylat/számlakivonat) 
 Társadalombiztosítási azonosítószám és a társadalombiztosító neve 
 Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), ahol elérhetjük Önt 
 Kérjük, arról is tájékoztasson bennünket, hogy kötött-e további, a mentési költségeket fedező 

biztosításokat 
 
Amennyiben Ön az alsó-ausztriai/bécsi tartományi szervezet, illetve az alsó-ausztriai/bécsi tartomány 30 helyi 
szervezete valamelyikének támogatója, kérjük, hogy a káresemény lebonyolításához szükséges dokumentumokat 
küldje el nekünk levélben az alábbi címre: 
Österreichischer Bergrettungsdienst, LOrg NÖ/W, Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien. 
 
Amennyiben szeretne a hegyimentők támogatója lenni, és a jövőben kihasználni a hegyimentési előtakarékossági 
biztosítás védelme által nyújtott előnyöket, úgy ezt legalább 24,– eurós támogatási hozzájárulás befizetésével 
teheti meg. A hegyimentési előtakarékossági biztosítás vészhelyzet esetén 15 000,-- euróig átvállalja a felmerülő 
keresési és mentési költségeket.  
Nemcsak az Ön, hanem családja (házas-, illetve élettársa, valamint az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti 
gyermekek) esetében is! 
Az igénylőlapot, valamint az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást az ÖBRD honlapján a https://bergrettung-
nw.at/jetzt-unterstuetzen/foerderer-werden címen találja meg. 
 
További tudnivalók 
Mivel számos esetben fennáll a mentési költségek teljes, illetve. részleges visszatérítésének lehetősége az 
esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítások alapján, a rendelkezésünkre álló információk alapján külön 
szeretnénk felhívni a figyelmét a következőkre: Az alpesi egyesületek (pl.: ÖAV, ÖTK, Naturfreunde stb.) tagjai az 
adott szervezeten keresztül igényelhetik vissza a mentési költségeket. A bankkártyával (pl.: Visa stb.) rendelkezők 
és az autóklubok tagjai adott esetben a mentési költségeket is fedező biztosítással rendelkeznek. A konkrét 
biztosítási feltételeket közvetlenül a bankkártyát kibocsátó intézettel, az alpesi egyesülettel vagy az autóklubbal kell 
tisztázni. 
 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W szervezeténél több mint 1350 hegyi mentő dolgozik, akik az év 365 napján, a nap huszonnégy 
órájában készenlétben állnak. Egyesületünk célja, hogy a vészhelyzet fajtájától és attól függetlenül, hogy kinek a 
hibájából történt, mindenkinek segítsen, aki a közúthálózaton kívül, nehezen járható, különösen magashegyi 
terepen szenvedett balesetet, tűnt el, betegedett meg vagy került bajba más módon, továbbá, hogy megkeresse, 
ellássa, kimentse és elszállítsa őket. 
A bevetésre elszámolt költségekből származó bevételt a bevetés költségeire (pl. járművekre), a hegyimentők 
képzésére, az anyagok beszerzésére és fenntartására, valamint egyéb adminisztrációs tevékenységekre fordítjuk. 
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Az ÖBRD – LOrg NÖ/W bevetéseinek 
elszámolása 

Tájékoztató balesetet szenvedett személyek számára 

 
Ennek a balesetet szenvedett személyeknek és érdeklődőknek szóló tájékoztatónak a célja, hogy elmagyarázza az 
Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének (ÖBRD LOrg NÖ/W) elszámolási 
rendszerét. 
A bevetések elszámolása az Osztrák Hegyimentő Szolgálat fennmaradásának egyik fontos pillére. 
 
Átalányösszegen alapuló elszámolási rendszer (bevetésre fordított órák száma helyi szervezetenként)  
Az ÖBRD LOrg NÖ/W a végrehajtott mentéseket átalányösszegen alapuló rendszer szerint számolja el. Ez 
konkrétan átalányösszegű óradíjakat jelent, amely díjak a bevetésben részt vevő összes hegyimentő, jármű, 
valamint anyag díját tartalmazzák. Három átalányt különböztetünk meg a bevetés intenzitásától függően. Az 
átalányt az elszámolandó bevetés költségének függvényében állapítjuk meg.  
 
Standard bevetés: 414 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan bevetések, melyek közepes nagyságú hegyimentő-csapattal bonyolíthatók le. 
 
Kis bevetés: 170 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan, kis ráfordítással járó bevetések, amelyek néhány főből álló mentőcsapattal megoldhatók.  
Például: legfeljebb egy kimentendő személy; járművel megközelíthető erdei úton történő bevetés; sípályán történő 
bevetés stb. 
 
Nagy bevetés: 828 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek nagyon nagy ráfordítást igénylő bevetések, amelyekben többek között több helyi szervezet is részt vesz. 
Az ilyen bevetések nemcsak több embert, hanem nagyobb anyagráfordítást is igényelnek. Elsősorban nagy 
bevetések esetén (pl. keresési bevetéseknél), valamint különösen nehéz és nagy ráfordítással járó hegyimentések 
esetén fordul elő. 
 
Átalányösszegű pótdíj lavina esetén: 414 euró/alkalom  
Mivel lavinával összefüggő bevetés esetén automatikusan 6–13 helyi szervezetet riasztanak, az ilyen típusú 
bevetéseknél mindig kiszámlázunk egy egyszeri pótdíjat a nagy ráfordítás miatt. Az alapelszámolás mindig a fent 
megadott átalányösszegek valamelyike alapján történik. 
 
Rendkívüli elszámolás 
Különleges bevetések esetén „rendkívüli elszámolást” is alkalmazhatunk. Ezek a szokványos eseteken kívüli 
speciális esetek, amelyeket a tartományi vezetőség egyedileg állapít meg. 
 
Bevetési idő 
A bevetési idő a riasztástól a mentők bevetésének végéig eltelt időszakot takarja. 
Minden esetben legalább egy órát elszámolunk. Ezenkívül felfelé kerekítünk és elszámolunk minden egyes 
megkezdett 
órát, ha abból több, mint 30 perc telt el. 
 
Bevetés időtartama: 15 perc > 1 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 3 óra, 15 perc > 3 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 5 óra, 45 perc > 6 órát számolunk el 
 
Állatok mentése 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W az állatok mentését ugyanakkora összegért végzi, mint az emberekét. Ezért ilyen esetekben is 
a fent megadott átalányösszegeket alkalmazzuk az elszámolásnál. 
Ebben az esetben az állat gazdájának állítjuk ki a számlát. 
 
Érvényesség 
Ez az elszámolási mód az összes 2020. január 1-je után végzett bevetésre érvényes. Az ÖBRD LOrg NÖ/W 
fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa az átalányösszegeket. 
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Fizetési feltételek 
A mellékelt költségszámlát az esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítás alapján történő költségátvállalástól 
függetlenül előre, közvetlenül a Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének kell 
kifizetni. 
A kimentett személy (kiskorúak esetén a gondviselő) költségszámlát kap. Ennek összegét közvetlenül az ÖBRD 
NÖ/W szervezetnek kell kifizetni, és amennyiben az érintett rendelkezik biztosítással (érvényes biztosítási fedezet 
esetén), a számla benyújtható a biztosítónak. A hegyimentő szolgálat támogató tagjai is kapnak költségszámlát, 
amelyet az illetékes tartományi szervezetnek nyújthatnak be (lásd a következő pontot). 
 
Támogató tagok 
Amennyiben Ön, az Ön házas-, illetve élettársa – hegyimentési előtakarékossággal rendelkező – támogató tag, úgy 
az Önök és az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti gyermekek is rendelkeznek hegyimentési 
előtakarékossági biztosítással, amely fedezi a hegyimentés költségeit. 
 
A káresemény lebonyolításához az alábbi dokumentumokra van szükségünk Öntől: 

 A mentés során felmerült költségeket (úgymint hegyimentés, símentés, helikopter stb.) tartalmazó 
költségszámlák eredeti példánya 

 A támogatói hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás másolata (átutalási bizonylat/számlakivonat) 
 Társadalombiztosítási azonosítószám és a társadalombiztosító neve 
 Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), ahol elérhetjük Önt 
 Kérjük, arról is tájékoztasson bennünket, hogy kötött-e további, a mentési költségeket fedező 

biztosításokat 
 
Amennyiben Ön az alsó-ausztriai/bécsi tartományi szervezet, illetve az alsó-ausztriai/bécsi tartomány 30 helyi 
szervezete valamelyikének támogatója, kérjük, hogy a káresemény lebonyolításához szükséges dokumentumokat 
küldje el nekünk levélben az alábbi címre: 
Österreichischer Bergrettungsdienst, LOrg NÖ/W, Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien. 
 
Amennyiben szeretne a hegyimentők támogatója lenni, és a jövőben kihasználni a hegyimentési előtakarékossági 
biztosítás védelme által nyújtott előnyöket, úgy ezt legalább 24,– eurós támogatási hozzájárulás befizetésével 
teheti meg. A hegyimentési előtakarékossági biztosítás vészhelyzet esetén 15 000,-- euróig átvállalja a felmerülő 
keresési és mentési költségeket.  
Nemcsak az Ön, hanem családja (házas-, illetve élettársa, valamint az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti 
gyermekek) esetében is! 
Az igénylőlapot, valamint az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást az ÖBRD honlapján a https://bergrettung-
nw.at/jetzt-unterstuetzen/foerderer-werden címen találja meg. 
 
További tudnivalók 
Mivel számos esetben fennáll a mentési költségek teljes, illetve. részleges visszatérítésének lehetősége az 
esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítások alapján, a rendelkezésünkre álló információk alapján külön 
szeretnénk felhívni a figyelmét a következőkre: Az alpesi egyesületek (pl.: ÖAV, ÖTK, Naturfreunde stb.) tagjai az 
adott szervezeten keresztül igényelhetik vissza a mentési költségeket. A bankkártyával (pl.: Visa stb.) rendelkezők 
és az autóklubok tagjai adott esetben a mentési költségeket is fedező biztosítással rendelkeznek. A konkrét 
biztosítási feltételeket közvetlenül a bankkártyát kibocsátó intézettel, az alpesi egyesülettel vagy az autóklubbal kell 
tisztázni. 
 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W szervezeténél több mint 1350 hegyi mentő dolgozik, akik az év 365 napján, a nap huszonnégy 
órájában készenlétben állnak. Egyesületünk célja, hogy a vészhelyzet fajtájától és attól függetlenül, hogy kinek a 
hibájából történt, mindenkinek segítsen, aki a közúthálózaton kívül, nehezen járható, különösen magashegyi 
terepen szenvedett balesetet, tűnt el, betegedett meg vagy került bajba más módon, továbbá, hogy megkeresse, 
ellássa, kimentse és elszállítsa őket. 
A bevetésre elszámolt költségekből származó bevételt a bevetés költségeire (pl. járművekre), a hegyimentők 
képzésére, az anyagok beszerzésére és fenntartására, valamint egyéb adminisztrációs tevékenységekre fordítjuk. 
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Az ÖBRD – LOrg NÖ/W bevetéseinek 
elszámolása 

Tájékoztató balesetet szenvedett személyek számára 

 
Ennek a balesetet szenvedett személyeknek és érdeklődőknek szóló tájékoztatónak a célja, hogy elmagyarázza az 
Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének (ÖBRD LOrg NÖ/W) elszámolási 
rendszerét. 
A bevetések elszámolása az Osztrák Hegyimentő Szolgálat fennmaradásának egyik fontos pillére. 
 
Átalányösszegen alapuló elszámolási rendszer (bevetésre fordított órák száma helyi szervezetenként)  
Az ÖBRD LOrg NÖ/W a végrehajtott mentéseket átalányösszegen alapuló rendszer szerint számolja el. Ez 
konkrétan átalányösszegű óradíjakat jelent, amely díjak a bevetésben részt vevő összes hegyimentő, jármű, 
valamint anyag díját tartalmazzák. Három átalányt különböztetünk meg a bevetés intenzitásától függően. Az 
átalányt az elszámolandó bevetés költségének függvényében állapítjuk meg.  
 
Standard bevetés: 414 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan bevetések, melyek közepes nagyságú hegyimentő-csapattal bonyolíthatók le. 
 
Kis bevetés: 170 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan, kis ráfordítással járó bevetések, amelyek néhány főből álló mentőcsapattal megoldhatók.  
Például: legfeljebb egy kimentendő személy; járművel megközelíthető erdei úton történő bevetés; sípályán történő 
bevetés stb. 
 
Nagy bevetés: 828 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek nagyon nagy ráfordítást igénylő bevetések, amelyekben többek között több helyi szervezet is részt vesz. 
Az ilyen bevetések nemcsak több embert, hanem nagyobb anyagráfordítást is igényelnek. Elsősorban nagy 
bevetések esetén (pl. keresési bevetéseknél), valamint különösen nehéz és nagy ráfordítással járó hegyimentések 
esetén fordul elő. 
 
Átalányösszegű pótdíj lavina esetén: 414 euró/alkalom  
Mivel lavinával összefüggő bevetés esetén automatikusan 6–13 helyi szervezetet riasztanak, az ilyen típusú 
bevetéseknél mindig kiszámlázunk egy egyszeri pótdíjat a nagy ráfordítás miatt. Az alapelszámolás mindig a fent 
megadott átalányösszegek valamelyike alapján történik. 
 
Rendkívüli elszámolás 
Különleges bevetések esetén „rendkívüli elszámolást” is alkalmazhatunk. Ezek a szokványos eseteken kívüli 
speciális esetek, amelyeket a tartományi vezetőség egyedileg állapít meg. 
 
Bevetési idő 
A bevetési idő a riasztástól a mentők bevetésének végéig eltelt időszakot takarja. 
Minden esetben legalább egy órát elszámolunk. Ezenkívül felfelé kerekítünk és elszámolunk minden egyes 
megkezdett 
órát, ha abból több, mint 30 perc telt el. 
 
Bevetés időtartama: 15 perc > 1 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 3 óra, 15 perc > 3 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 5 óra, 45 perc > 6 órát számolunk el 
 
Állatok mentése 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W az állatok mentését ugyanakkora összegért végzi, mint az emberekét. Ezért ilyen esetekben is 
a fent megadott átalányösszegeket alkalmazzuk az elszámolásnál. 
Ebben az esetben az állat gazdájának állítjuk ki a számlát. 
 
Érvényesség 
Ez az elszámolási mód az összes 2020. január 1-je után végzett bevetésre érvényes. Az ÖBRD LOrg NÖ/W 
fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa az átalányösszegeket. 
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Fizetési feltételek 
A mellékelt költségszámlát az esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítás alapján történő költségátvállalástól 
függetlenül előre, közvetlenül a Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének kell 
kifizetni. 
A kimentett személy (kiskorúak esetén a gondviselő) költségszámlát kap. Ennek összegét közvetlenül az ÖBRD 
NÖ/W szervezetnek kell kifizetni, és amennyiben az érintett rendelkezik biztosítással (érvényes biztosítási fedezet 
esetén), a számla benyújtható a biztosítónak. A hegyimentő szolgálat támogató tagjai is kapnak költségszámlát, 
amelyet az illetékes tartományi szervezetnek nyújthatnak be (lásd a következő pontot). 
 
Támogató tagok 
Amennyiben Ön, az Ön házas-, illetve élettársa – hegyimentési előtakarékossággal rendelkező – támogató tag, úgy 
az Önök és az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti gyermekek is rendelkeznek hegyimentési 
előtakarékossági biztosítással, amely fedezi a hegyimentés költségeit. 
 
A káresemény lebonyolításához az alábbi dokumentumokra van szükségünk Öntől: 

 A mentés során felmerült költségeket (úgymint hegyimentés, símentés, helikopter stb.) tartalmazó 
költségszámlák eredeti példánya 

 A támogatói hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás másolata (átutalási bizonylat/számlakivonat) 
 Társadalombiztosítási azonosítószám és a társadalombiztosító neve 
 Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), ahol elérhetjük Önt 
 Kérjük, arról is tájékoztasson bennünket, hogy kötött-e további, a mentési költségeket fedező 

biztosításokat 
 
Amennyiben Ön az alsó-ausztriai/bécsi tartományi szervezet, illetve az alsó-ausztriai/bécsi tartomány 30 helyi 
szervezete valamelyikének támogatója, kérjük, hogy a káresemény lebonyolításához szükséges dokumentumokat 
küldje el nekünk levélben az alábbi címre: 
Österreichischer Bergrettungsdienst, LOrg NÖ/W, Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien. 
 
Amennyiben szeretne a hegyimentők támogatója lenni, és a jövőben kihasználni a hegyimentési előtakarékossági 
biztosítás védelme által nyújtott előnyöket, úgy ezt legalább 24,– eurós támogatási hozzájárulás befizetésével 
teheti meg. A hegyimentési előtakarékossági biztosítás vészhelyzet esetén 15 000,-- euróig átvállalja a felmerülő 
keresési és mentési költségeket.  
Nemcsak az Ön, hanem családja (házas-, illetve élettársa, valamint az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti 
gyermekek) esetében is! 
Az igénylőlapot, valamint az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást az ÖBRD honlapján a https://bergrettung-
nw.at/jetzt-unterstuetzen/foerderer-werden címen találja meg. 
 
További tudnivalók 
Mivel számos esetben fennáll a mentési költségek teljes, illetve. részleges visszatérítésének lehetősége az 
esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítások alapján, a rendelkezésünkre álló információk alapján külön 
szeretnénk felhívni a figyelmét a következőkre: Az alpesi egyesületek (pl.: ÖAV, ÖTK, Naturfreunde stb.) tagjai az 
adott szervezeten keresztül igényelhetik vissza a mentési költségeket. A bankkártyával (pl.: Visa stb.) rendelkezők 
és az autóklubok tagjai adott esetben a mentési költségeket is fedező biztosítással rendelkeznek. A konkrét 
biztosítási feltételeket közvetlenül a bankkártyát kibocsátó intézettel, az alpesi egyesülettel vagy az autóklubbal kell 
tisztázni. 
 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W szervezeténél több mint 1350 hegyi mentő dolgozik, akik az év 365 napján, a nap huszonnégy 
órájában készenlétben állnak. Egyesületünk célja, hogy a vészhelyzet fajtájától és attól függetlenül, hogy kinek a 
hibájából történt, mindenkinek segítsen, aki a közúthálózaton kívül, nehezen járható, különösen magashegyi 
terepen szenvedett balesetet, tűnt el, betegedett meg vagy került bajba más módon, továbbá, hogy megkeresse, 
ellássa, kimentse és elszállítsa őket. 
A bevetésre elszámolt költségekből származó bevételt a bevetés költségeire (pl. járművekre), a hegyimentők 
képzésére, az anyagok beszerzésére és fenntartására, valamint egyéb adminisztrációs tevékenységekre fordítjuk. 
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Az ÖBRD – LOrg NÖ/W bevetéseinek 
elszámolása 

Tájékoztató balesetet szenvedett személyek számára 

 
Ennek a balesetet szenvedett személyeknek és érdeklődőknek szóló tájékoztatónak a célja, hogy elmagyarázza az 
Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének (ÖBRD LOrg NÖ/W) elszámolási 
rendszerét. 
A bevetések elszámolása az Osztrák Hegyimentő Szolgálat fennmaradásának egyik fontos pillére. 
 
Átalányösszegen alapuló elszámolási rendszer (bevetésre fordított órák száma helyi szervezetenként)  
Az ÖBRD LOrg NÖ/W a végrehajtott mentéseket átalányösszegen alapuló rendszer szerint számolja el. Ez 
konkrétan átalányösszegű óradíjakat jelent, amely díjak a bevetésben részt vevő összes hegyimentő, jármű, 
valamint anyag díját tartalmazzák. Három átalányt különböztetünk meg a bevetés intenzitásától függően. Az 
átalányt az elszámolandó bevetés költségének függvényében állapítjuk meg.  
 
Standard bevetés: 414 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan bevetések, melyek közepes nagyságú hegyimentő-csapattal bonyolíthatók le. 
 
Kis bevetés: 170 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan, kis ráfordítással járó bevetések, amelyek néhány főből álló mentőcsapattal megoldhatók.  
Például: legfeljebb egy kimentendő személy; járművel megközelíthető erdei úton történő bevetés; sípályán történő 
bevetés stb. 
 
Nagy bevetés: 828 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek nagyon nagy ráfordítást igénylő bevetések, amelyekben többek között több helyi szervezet is részt vesz. 
Az ilyen bevetések nemcsak több embert, hanem nagyobb anyagráfordítást is igényelnek. Elsősorban nagy 
bevetések esetén (pl. keresési bevetéseknél), valamint különösen nehéz és nagy ráfordítással járó hegyimentések 
esetén fordul elő. 
 
Átalányösszegű pótdíj lavina esetén: 414 euró/alkalom  
Mivel lavinával összefüggő bevetés esetén automatikusan 6–13 helyi szervezetet riasztanak, az ilyen típusú 
bevetéseknél mindig kiszámlázunk egy egyszeri pótdíjat a nagy ráfordítás miatt. Az alapelszámolás mindig a fent 
megadott átalányösszegek valamelyike alapján történik. 
 
Rendkívüli elszámolás 
Különleges bevetések esetén „rendkívüli elszámolást” is alkalmazhatunk. Ezek a szokványos eseteken kívüli 
speciális esetek, amelyeket a tartományi vezetőség egyedileg állapít meg. 
 
Bevetési idő 
A bevetési idő a riasztástól a mentők bevetésének végéig eltelt időszakot takarja. 
Minden esetben legalább egy órát elszámolunk. Ezenkívül felfelé kerekítünk és elszámolunk minden egyes 
megkezdett 
órát, ha abból több, mint 30 perc telt el. 
 
Bevetés időtartama: 15 perc > 1 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 3 óra, 15 perc > 3 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 5 óra, 45 perc > 6 órát számolunk el 
 
Állatok mentése 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W az állatok mentését ugyanakkora összegért végzi, mint az emberekét. Ezért ilyen esetekben is 
a fent megadott átalányösszegeket alkalmazzuk az elszámolásnál. 
Ebben az esetben az állat gazdájának állítjuk ki a számlát. 
 
Érvényesség 
Ez az elszámolási mód az összes 2020. január 1-je után végzett bevetésre érvényes. Az ÖBRD LOrg NÖ/W 
fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa az átalányösszegeket. 
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Fizetési feltételek 
A mellékelt költségszámlát az esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítás alapján történő költségátvállalástól 
függetlenül előre, közvetlenül a Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének kell 
kifizetni. 
A kimentett személy (kiskorúak esetén a gondviselő) költségszámlát kap. Ennek összegét közvetlenül az ÖBRD 
NÖ/W szervezetnek kell kifizetni, és amennyiben az érintett rendelkezik biztosítással (érvényes biztosítási fedezet 
esetén), a számla benyújtható a biztosítónak. A hegyimentő szolgálat támogató tagjai is kapnak költségszámlát, 
amelyet az illetékes tartományi szervezetnek nyújthatnak be (lásd a következő pontot). 
 
Támogató tagok 
Amennyiben Ön, az Ön házas-, illetve élettársa – hegyimentési előtakarékossággal rendelkező – támogató tag, úgy 
az Önök és az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti gyermekek is rendelkeznek hegyimentési 
előtakarékossági biztosítással, amely fedezi a hegyimentés költségeit. 
 
A káresemény lebonyolításához az alábbi dokumentumokra van szükségünk Öntől: 

 A mentés során felmerült költségeket (úgymint hegyimentés, símentés, helikopter stb.) tartalmazó 
költségszámlák eredeti példánya 

 A támogatói hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás másolata (átutalási bizonylat/számlakivonat) 
 Társadalombiztosítási azonosítószám és a társadalombiztosító neve 
 Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), ahol elérhetjük Önt 
 Kérjük, arról is tájékoztasson bennünket, hogy kötött-e további, a mentési költségeket fedező 

biztosításokat 
 
Amennyiben Ön az alsó-ausztriai/bécsi tartományi szervezet, illetve az alsó-ausztriai/bécsi tartomány 30 helyi 
szervezete valamelyikének támogatója, kérjük, hogy a káresemény lebonyolításához szükséges dokumentumokat 
küldje el nekünk levélben az alábbi címre: 
Österreichischer Bergrettungsdienst, LOrg NÖ/W, Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien. 
 
Amennyiben szeretne a hegyimentők támogatója lenni, és a jövőben kihasználni a hegyimentési előtakarékossági 
biztosítás védelme által nyújtott előnyöket, úgy ezt legalább 24,– eurós támogatási hozzájárulás befizetésével 
teheti meg. A hegyimentési előtakarékossági biztosítás vészhelyzet esetén 15 000,-- euróig átvállalja a felmerülő 
keresési és mentési költségeket.  
Nemcsak az Ön, hanem családja (házas-, illetve élettársa, valamint az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti 
gyermekek) esetében is! 
Az igénylőlapot, valamint az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást az ÖBRD honlapján a https://bergrettung-
nw.at/jetzt-unterstuetzen/foerderer-werden címen találja meg. 
 
További tudnivalók 
Mivel számos esetben fennáll a mentési költségek teljes, illetve. részleges visszatérítésének lehetősége az 
esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítások alapján, a rendelkezésünkre álló információk alapján külön 
szeretnénk felhívni a figyelmét a következőkre: Az alpesi egyesületek (pl.: ÖAV, ÖTK, Naturfreunde stb.) tagjai az 
adott szervezeten keresztül igényelhetik vissza a mentési költségeket. A bankkártyával (pl.: Visa stb.) rendelkezők 
és az autóklubok tagjai adott esetben a mentési költségeket is fedező biztosítással rendelkeznek. A konkrét 
biztosítási feltételeket közvetlenül a bankkártyát kibocsátó intézettel, az alpesi egyesülettel vagy az autóklubbal kell 
tisztázni. 
 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W szervezeténél több mint 1350 hegyi mentő dolgozik, akik az év 365 napján, a nap huszonnégy 
órájában készenlétben állnak. Egyesületünk célja, hogy a vészhelyzet fajtájától és attól függetlenül, hogy kinek a 
hibájából történt, mindenkinek segítsen, aki a közúthálózaton kívül, nehezen járható, különösen magashegyi 
terepen szenvedett balesetet, tűnt el, betegedett meg vagy került bajba más módon, továbbá, hogy megkeresse, 
ellássa, kimentse és elszállítsa őket. 
A bevetésre elszámolt költségekből származó bevételt a bevetés költségeire (pl. járművekre), a hegyimentők 
képzésére, az anyagok beszerzésére és fenntartására, valamint egyéb adminisztrációs tevékenységekre fordítjuk. 
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Az ÖBRD – LOrg NÖ/W bevetéseinek 
elszámolása 

Tájékoztató balesetet szenvedett személyek számára 

 
Ennek a balesetet szenvedett személyeknek és érdeklődőknek szóló tájékoztatónak a célja, hogy elmagyarázza az 
Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének (ÖBRD LOrg NÖ/W) elszámolási 
rendszerét. 
A bevetések elszámolása az Osztrák Hegyimentő Szolgálat fennmaradásának egyik fontos pillére. 
 
Átalányösszegen alapuló elszámolási rendszer (bevetésre fordított órák száma helyi szervezetenként)  
Az ÖBRD LOrg NÖ/W a végrehajtott mentéseket átalányösszegen alapuló rendszer szerint számolja el. Ez 
konkrétan átalányösszegű óradíjakat jelent, amely díjak a bevetésben részt vevő összes hegyimentő, jármű, 
valamint anyag díját tartalmazzák. Három átalányt különböztetünk meg a bevetés intenzitásától függően. Az 
átalányt az elszámolandó bevetés költségének függvényében állapítjuk meg.  
 
Standard bevetés: 414 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan bevetések, melyek közepes nagyságú hegyimentő-csapattal bonyolíthatók le. 
 
Kis bevetés: 170 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan, kis ráfordítással járó bevetések, amelyek néhány főből álló mentőcsapattal megoldhatók.  
Például: legfeljebb egy kimentendő személy; járművel megközelíthető erdei úton történő bevetés; sípályán történő 
bevetés stb. 
 
Nagy bevetés: 828 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek nagyon nagy ráfordítást igénylő bevetések, amelyekben többek között több helyi szervezet is részt vesz. 
Az ilyen bevetések nemcsak több embert, hanem nagyobb anyagráfordítást is igényelnek. Elsősorban nagy 
bevetések esetén (pl. keresési bevetéseknél), valamint különösen nehéz és nagy ráfordítással járó hegyimentések 
esetén fordul elő. 
 
Átalányösszegű pótdíj lavina esetén: 414 euró/alkalom  
Mivel lavinával összefüggő bevetés esetén automatikusan 6–13 helyi szervezetet riasztanak, az ilyen típusú 
bevetéseknél mindig kiszámlázunk egy egyszeri pótdíjat a nagy ráfordítás miatt. Az alapelszámolás mindig a fent 
megadott átalányösszegek valamelyike alapján történik. 
 
Rendkívüli elszámolás 
Különleges bevetések esetén „rendkívüli elszámolást” is alkalmazhatunk. Ezek a szokványos eseteken kívüli 
speciális esetek, amelyeket a tartományi vezetőség egyedileg állapít meg. 
 
Bevetési idő 
A bevetési idő a riasztástól a mentők bevetésének végéig eltelt időszakot takarja. 
Minden esetben legalább egy órát elszámolunk. Ezenkívül felfelé kerekítünk és elszámolunk minden egyes 
megkezdett 
órát, ha abból több, mint 30 perc telt el. 
 
Bevetés időtartama: 15 perc > 1 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 3 óra, 15 perc > 3 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 5 óra, 45 perc > 6 órát számolunk el 
 
Állatok mentése 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W az állatok mentését ugyanakkora összegért végzi, mint az emberekét. Ezért ilyen esetekben is 
a fent megadott átalányösszegeket alkalmazzuk az elszámolásnál. 
Ebben az esetben az állat gazdájának állítjuk ki a számlát. 
 
Érvényesség 
Ez az elszámolási mód az összes 2020. január 1-je után végzett bevetésre érvényes. Az ÖBRD LOrg NÖ/W 
fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa az átalányösszegeket. 
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Fizetési feltételek 
A mellékelt költségszámlát az esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítás alapján történő költségátvállalástól 
függetlenül előre, közvetlenül a Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének kell 
kifizetni. 
A kimentett személy (kiskorúak esetén a gondviselő) költségszámlát kap. Ennek összegét közvetlenül az ÖBRD 
NÖ/W szervezetnek kell kifizetni, és amennyiben az érintett rendelkezik biztosítással (érvényes biztosítási fedezet 
esetén), a számla benyújtható a biztosítónak. A hegyimentő szolgálat támogató tagjai is kapnak költségszámlát, 
amelyet az illetékes tartományi szervezetnek nyújthatnak be (lásd a következő pontot). 
 
Támogató tagok 
Amennyiben Ön, az Ön házas-, illetve élettársa – hegyimentési előtakarékossággal rendelkező – támogató tag, úgy 
az Önök és az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti gyermekek is rendelkeznek hegyimentési 
előtakarékossági biztosítással, amely fedezi a hegyimentés költségeit. 
 
A káresemény lebonyolításához az alábbi dokumentumokra van szükségünk Öntől: 

 A mentés során felmerült költségeket (úgymint hegyimentés, símentés, helikopter stb.) tartalmazó 
költségszámlák eredeti példánya 

 A támogatói hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás másolata (átutalási bizonylat/számlakivonat) 
 Társadalombiztosítási azonosítószám és a társadalombiztosító neve 
 Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), ahol elérhetjük Önt 
 Kérjük, arról is tájékoztasson bennünket, hogy kötött-e további, a mentési költségeket fedező 

biztosításokat 
 
Amennyiben Ön az alsó-ausztriai/bécsi tartományi szervezet, illetve az alsó-ausztriai/bécsi tartomány 30 helyi 
szervezete valamelyikének támogatója, kérjük, hogy a káresemény lebonyolításához szükséges dokumentumokat 
küldje el nekünk levélben az alábbi címre: 
Österreichischer Bergrettungsdienst, LOrg NÖ/W, Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien. 
 
Amennyiben szeretne a hegyimentők támogatója lenni, és a jövőben kihasználni a hegyimentési előtakarékossági 
biztosítás védelme által nyújtott előnyöket, úgy ezt legalább 24,– eurós támogatási hozzájárulás befizetésével 
teheti meg. A hegyimentési előtakarékossági biztosítás vészhelyzet esetén 15 000,-- euróig átvállalja a felmerülő 
keresési és mentési költségeket.  
Nemcsak az Ön, hanem családja (házas-, illetve élettársa, valamint az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti 
gyermekek) esetében is! 
Az igénylőlapot, valamint az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást az ÖBRD honlapján a https://bergrettung-
nw.at/jetzt-unterstuetzen/foerderer-werden címen találja meg. 
 
További tudnivalók 
Mivel számos esetben fennáll a mentési költségek teljes, illetve. részleges visszatérítésének lehetősége az 
esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítások alapján, a rendelkezésünkre álló információk alapján külön 
szeretnénk felhívni a figyelmét a következőkre: Az alpesi egyesületek (pl.: ÖAV, ÖTK, Naturfreunde stb.) tagjai az 
adott szervezeten keresztül igényelhetik vissza a mentési költségeket. A bankkártyával (pl.: Visa stb.) rendelkezők 
és az autóklubok tagjai adott esetben a mentési költségeket is fedező biztosítással rendelkeznek. A konkrét 
biztosítási feltételeket közvetlenül a bankkártyát kibocsátó intézettel, az alpesi egyesülettel vagy az autóklubbal kell 
tisztázni. 
 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W szervezeténél több mint 1350 hegyi mentő dolgozik, akik az év 365 napján, a nap huszonnégy 
órájában készenlétben állnak. Egyesületünk célja, hogy a vészhelyzet fajtájától és attól függetlenül, hogy kinek a 
hibájából történt, mindenkinek segítsen, aki a közúthálózaton kívül, nehezen járható, különösen magashegyi 
terepen szenvedett balesetet, tűnt el, betegedett meg vagy került bajba más módon, továbbá, hogy megkeresse, 
ellássa, kimentse és elszállítsa őket. 
A bevetésre elszámolt költségekből származó bevételt a bevetés költségeire (pl. járművekre), a hegyimentők 
képzésére, az anyagok beszerzésére és fenntartására, valamint egyéb adminisztrációs tevékenységekre fordítjuk. 
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Az ÖBRD – LOrg NÖ/W bevetéseinek 
elszámolása 

Tájékoztató balesetet szenvedett személyek számára 

 
Ennek a balesetet szenvedett személyeknek és érdeklődőknek szóló tájékoztatónak a célja, hogy elmagyarázza az 
Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének (ÖBRD LOrg NÖ/W) elszámolási 
rendszerét. 
A bevetések elszámolása az Osztrák Hegyimentő Szolgálat fennmaradásának egyik fontos pillére. 
 
Átalányösszegen alapuló elszámolási rendszer (bevetésre fordított órák száma helyi szervezetenként)  
Az ÖBRD LOrg NÖ/W a végrehajtott mentéseket átalányösszegen alapuló rendszer szerint számolja el. Ez 
konkrétan átalányösszegű óradíjakat jelent, amely díjak a bevetésben részt vevő összes hegyimentő, jármű, 
valamint anyag díját tartalmazzák. Három átalányt különböztetünk meg a bevetés intenzitásától függően. Az 
átalányt az elszámolandó bevetés költségének függvényében állapítjuk meg.  
 
Standard bevetés: 414 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan bevetések, melyek közepes nagyságú hegyimentő-csapattal bonyolíthatók le. 
 
Kis bevetés: 170 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek olyan, kis ráfordítással járó bevetések, amelyek néhány főből álló mentőcsapattal megoldhatók.  
Például: legfeljebb egy kimentendő személy; járművel megközelíthető erdei úton történő bevetés; sípályán történő 
bevetés stb. 
 
Nagy bevetés: 828 euró/óra/helyi szervezet 
Ezek nagyon nagy ráfordítást igénylő bevetések, amelyekben többek között több helyi szervezet is részt vesz. 
Az ilyen bevetések nemcsak több embert, hanem nagyobb anyagráfordítást is igényelnek. Elsősorban nagy 
bevetések esetén (pl. keresési bevetéseknél), valamint különösen nehéz és nagy ráfordítással járó hegyimentések 
esetén fordul elő. 
 
Átalányösszegű pótdíj lavina esetén: 414 euró/alkalom  
Mivel lavinával összefüggő bevetés esetén automatikusan 6–13 helyi szervezetet riasztanak, az ilyen típusú 
bevetéseknél mindig kiszámlázunk egy egyszeri pótdíjat a nagy ráfordítás miatt. Az alapelszámolás mindig a fent 
megadott átalányösszegek valamelyike alapján történik. 
 
Rendkívüli elszámolás 
Különleges bevetések esetén „rendkívüli elszámolást” is alkalmazhatunk. Ezek a szokványos eseteken kívüli 
speciális esetek, amelyeket a tartományi vezetőség egyedileg állapít meg. 
 
Bevetési idő 
A bevetési idő a riasztástól a mentők bevetésének végéig eltelt időszakot takarja. 
Minden esetben legalább egy órát elszámolunk. Ezenkívül felfelé kerekítünk és elszámolunk minden egyes 
megkezdett 
órát, ha abból több, mint 30 perc telt el. 
 
Bevetés időtartama: 15 perc > 1 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 3 óra, 15 perc > 3 órát számolunk el 
Bevetés időtartama: 5 óra, 45 perc > 6 órát számolunk el 
 
Állatok mentése 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W az állatok mentését ugyanakkora összegért végzi, mint az emberekét. Ezért ilyen esetekben is 
a fent megadott átalányösszegeket alkalmazzuk az elszámolásnál. 
Ebben az esetben az állat gazdájának állítjuk ki a számlát. 
 
Érvényesség 
Ez az elszámolási mód az összes 2020. január 1-je után végzett bevetésre érvényes. Az ÖBRD LOrg NÖ/W 
fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa az átalányösszegeket. 
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Fizetési feltételek 
A mellékelt költségszámlát az esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítás alapján történő költségátvállalástól 
függetlenül előre, közvetlenül a Osztrák Hegyimentő Szolgálat Alsó-Ausztriai/Bécsi Tartományi Szervezetének kell 
kifizetni. 
A kimentett személy (kiskorúak esetén a gondviselő) költségszámlát kap. Ennek összegét közvetlenül az ÖBRD 
NÖ/W szervezetnek kell kifizetni, és amennyiben az érintett rendelkezik biztosítással (érvényes biztosítási fedezet 
esetén), a számla benyújtható a biztosítónak. A hegyimentő szolgálat támogató tagjai is kapnak költségszámlát, 
amelyet az illetékes tartományi szervezetnek nyújthatnak be (lásd a következő pontot). 
 
Támogató tagok 
Amennyiben Ön, az Ön házas-, illetve élettársa – hegyimentési előtakarékossággal rendelkező – támogató tag, úgy 
az Önök és az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti gyermekek is rendelkeznek hegyimentési 
előtakarékossági biztosítással, amely fedezi a hegyimentés költségeit. 
 
A káresemény lebonyolításához az alábbi dokumentumokra van szükségünk Öntől: 

 A mentés során felmerült költségeket (úgymint hegyimentés, símentés, helikopter stb.) tartalmazó 
költségszámlák eredeti példánya 

 A támogatói hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás másolata (átutalási bizonylat/számlakivonat) 
 Társadalombiztosítási azonosítószám és a társadalombiztosító neve 
 Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), ahol elérhetjük Önt 
 Kérjük, arról is tájékoztasson bennünket, hogy kötött-e további, a mentési költségeket fedező 

biztosításokat 
 
Amennyiben Ön az alsó-ausztriai/bécsi tartományi szervezet, illetve az alsó-ausztriai/bécsi tartomány 30 helyi 
szervezete valamelyikének támogatója, kérjük, hogy a káresemény lebonyolításához szükséges dokumentumokat 
küldje el nekünk levélben az alábbi címre: 
Österreichischer Bergrettungsdienst, LOrg NÖ/W, Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien. 
 
Amennyiben szeretne a hegyimentők támogatója lenni, és a jövőben kihasználni a hegyimentési előtakarékossági 
biztosítás védelme által nyújtott előnyöket, úgy ezt legalább 24,– eurós támogatási hozzájárulás befizetésével 
teheti meg. A hegyimentési előtakarékossági biztosítás vészhelyzet esetén 15 000,-- euróig átvállalja a felmerülő 
keresési és mentési költségeket.  
Nemcsak az Ön, hanem családja (házas-, illetve élettársa, valamint az Önökkel egy háztartásban élő, 18 év alatti 
gyermekek) esetében is! 
Az igénylőlapot, valamint az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást az ÖBRD honlapján a https://bergrettung-
nw.at/jetzt-unterstuetzen/foerderer-werden címen találja meg. 
 
További tudnivalók 
Mivel számos esetben fennáll a mentési költségek teljes, illetve. részleges visszatérítésének lehetősége az 
esetlegesen fennálló hegyimentési biztosítások alapján, a rendelkezésünkre álló információk alapján külön 
szeretnénk felhívni a figyelmét a következőkre: Az alpesi egyesületek (pl.: ÖAV, ÖTK, Naturfreunde stb.) tagjai az 
adott szervezeten keresztül igényelhetik vissza a mentési költségeket. A bankkártyával (pl.: Visa stb.) rendelkezők 
és az autóklubok tagjai adott esetben a mentési költségeket is fedező biztosítással rendelkeznek. A konkrét 
biztosítási feltételeket közvetlenül a bankkártyát kibocsátó intézettel, az alpesi egyesülettel vagy az autóklubbal kell 
tisztázni. 
 
Az ÖBRD LOrg NÖ/W szervezeténél több mint 1350 hegyi mentő dolgozik, akik az év 365 napján, a nap huszonnégy 
órájában készenlétben állnak. Egyesületünk célja, hogy a vészhelyzet fajtájától és attól függetlenül, hogy kinek a 
hibájából történt, mindenkinek segítsen, aki a közúthálózaton kívül, nehezen járható, különösen magashegyi 
terepen szenvedett balesetet, tűnt el, betegedett meg vagy került bajba más módon, továbbá, hogy megkeresse, 
ellássa, kimentse és elszállítsa őket. 
A bevetésre elszámolt költségekből származó bevételt a bevetés költségeire (pl. járművekre), a hegyimentők 
képzésére, az anyagok beszerzésére és fenntartására, valamint egyéb adminisztrációs tevékenységekre fordítjuk. 


