
www.cqGMA.eu - German Mountain Award - Version 1.4 from 09.09.2014 (Non official Hungarian translation) Page: 1 

 

 

German Mountain Award 
International Amateur Radio Mountain Award Program und Mountain Challenge 

 

 

Mountain Award (MA) 

Aktivátor 

Vadász  

Csúcs pontok 

Bónusz pontok 

Oklevelek (Diplomák) 

Értékelés 

Mountain Challenge (MC) 

Aktiválás- és Bónusz pontok 

Értékelés 

S2S Hétvége 

Klubállomások (Több kezelő) 

GMA alapelvek 

Csúcs meghatározása 

A csúcs GMA azonosítója 

Csúcs hozzáadása és törlése 

Általános információk 

Melléklet 

Más hegyi oklevélprogramok linkjei 

GMA régiók 

 



www.cqGMA.eu - German Mountain Award - Version 1.4 from 09.09.2014 (Non official Hungarian translation) Page: 2 

 

Mountain Award (MA) 

Aktivátor 

1. Az összes, bármelyik oklevél program1, (pl. SOTA (Summits on the air) WMA (World 

Mountain award), HuMPs Awards stb.) szerinti azonosítóval vagy külön GMA 

azonosítóval rendelkező csúcs aktiválható. 

2. A csúcs végső megközelítését saját erőből kell megtenni. 

3. Az aktiválás helye függőlegesen legfeljebb 25 m-rel térhet el a csúcs koordinátáitól, 

azaz a csúcs magasságának és a te helyzeted magasságának különbsége maximum 

25 m lehet. 

4. A minimális magasságnál alacsonyabb csúcs (sziget) esetén az aktivátornak a 

legmagasabb pont közvetlen közelében kell lennie, itt nem érvényes a 25 m-es szabály. 

5. A csúcsról legalább négy összeköttetést kell létesíteni, mindegyiket különböző állomással. 

6. Az ugyanazon a csúcson lévő másik aktivátorral létesített összeköttetések nem számítanak. 

7. Átjátszón keresztüli összeköttetések nem számítanak. 

8. Az aktivátor az aktiválásnak megfelelő csúcspontokat kap. 

9. Egy csúcs naponta egyszer aktiválható és számítható be. (Egy nap 00.00 UTC-től 

24.00 UTC-ig tart.) 

10. Egymást átfedő aktiválási zónák esetén minden egyes aktiváláskor csak az egyik 

csúcsazonosító használható. 

11. Egy napon belül, öt különböző azonosító aktiválása után, a további aktiválásokat 

egyedi fényképpel, a GPS berendezés fényképével vagy az okostelefon GPS 

programjának képernyőképével is igazolni kell. APRS vagy GPX nyomvonal szintén 

elfogadott. 

Vadász 

1. A vadásznak az aktivátorokkal kell összeköttetést létesíteni, amelynek folyamán 

legalább a hívójeleket és a riportot kölcsönösen adni illetve venni kell. 

2. Az aktivátor vadász pontokat is kaphat egy másik csúcson lévő aktivátorral létesített 

QSO-ért. (S2S Csúcs-csúcs QSO) 

Csúcs pontok 

1. A GMA aktiválások értékelése a csúcsok magasságán alapuló egységes 

pontszámítási rendszer szerint történik. 

a. A „csúcs” értelmezését a „Csúcs meghatározása” pont tartalmazza 

b. Minden egész 100 m magasság egy pontot ér. 

Pl: 120 m = 1 pont, 700 m = 7 pont, 1299 m = 12 pont, stb.) 

c. A minimális magasság alatti halmok 1 pontot érnek. 

2. A vadász ugyanannyi pontot kap, mint az aktivátor, de bónusz pontot nem kap. 

3. GMA csúccsal létesített összeköttetésért a vadásznak dupla pontszám jár. 

                                            
1
 Melléklet: Linkek 
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Bónusz pontok 

1. November, december, január és február hónapokban minden aktiválásért plusz 3 

pont téli bónusz is jár. 

2. A vadászok nem kapnak téli bónusz pontot. 

Diplomák (oklevelek) 

1. Adott ponthatár (pl. 100, 250, 500, 1000, …) elérése után a különböző kategóriákban oklevél 

igényelhető. 

Értékelés 

1. Az eredmények a GMA honlapján kerülnek közzétételre. 
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Mountain Challenge (MC) 
1. A verseny időtartama egy év. 

2. Az a győztes, aki a versenyidőszak végére a legtöbb pontot gyűjti. 

3. A versenyidőszak január 1-én 00.00 UTC-kor kezdődik és december 31-én 24.00 

UTC-kor fejeződik be. 

4. Minden résztvevő, aki 50 pontnál többet szerez, a részvételt igazoló oklevelet kap. 

5. Az aktivátorok számára a Mountain Award szabályai érvényesek, azzal a 

különbséggel, hogy minden QSO-ért aktiválási és bónusz pontok igényelhetőek. 

6. A vadászokra szintén a Mountain Award szabályai vonatkoznak, azzal az eltéréssel, 

hogy a GMA azonosítóért 2, az egyéb (SOTA, WMA, …) csúcsokért 1 pont jár. 

Aktiválási- és bónusz pontok 

1. Minden aktiválás, a csúcs magasságától függetlenül, 3 pontot ér. 

2. 4 QSO elérésekor az aktivátor 1 bonusz pontot kap. 

3. Minden 10 (azaz (10, 20, 30, …) befejezett összeköttetésért további 1 pont jár. 

4. Legalább 4 URH (30 MHz feletti) QSO-ért 1 bónusz pont jár. 

5. November, december, január és február hónapokban minden aktiválásért 

plusz 1 pont téli bónusz is jár. 

Értékelés 

1. Az eredmények a GMA honlapján kerülnek közzétételre. 
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S2S hétvége 
1. Negyedévenként S2S hétvégét tartunk. Az időpont a GMA honlapján kerül meghirdetésre. Az 

S2S hétvégén szerzett pontok duplázódnak és és beszámítanak a (G)MA és (G)MC 
eredményekbe. 

Klubállomások (Több kezelő) 
1. Nincs különbség a klub és az egyéni állomások között. 

2. Ha szükséges lesz, az értékelésben bevezetjük a multi-op kategóriát. 

3. A klubállomás vagy gyakorló állomás (Németországban DN prefix) egyéni operátora név 

szerint is megjeleníthető az eredménylistában. 

4. A többkezelős aktiválás pontjai a kezelő saját eredményeihez még egyszer nem számíthatók 

be. Ha a kezelő az aktiválás pontjait a saját eredményéhez is be akarja számítani, úgy vagy 

a saját hívójelével is kell összeköttetéseket létesítenie, vagy a bevált gyakorlat szerint, 

mindkét hívójelet (saját és klub) adnia kell. 

GMA alapelvek 
1. A GMA aktivátorok a környezettel harmóniában hódolnak hobbijuknak. A rongálás vagy 

mások zavarása tilos. 

2. A GMA aktivátorok sem magukat, sem másokat nem veszélyeztethetik. A biztonság 

mindennél előbbrevaló. 

3. A GMA aktivátorok, mint rádióamatőrök és természetjárók, becsületesek, bajtársiasak és 

előzékenyek. 

4. Az a résztvevő, aki megsérti ezeket az elveket, ideiglenesen vagy 

véglegesen kizárható a GMA programból. 
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Csúcs meghatározása 
A GMA csúcsnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 

1. A tengeszint feletti magasságnak legalább 100 méternek kell lennie, és a csúcs 

nevének és magasságának szerepelnie kell valamilyen térképen, pl a földmérési hivatal 

50-es sorozatának térképén. 

2. Kivételes esetben különböző építmények is felvehetők a listába, ha az a csúcs fölé 

emelkedik (pl, kilátóterasz, víztározó, kilátótorony, ...)  

3. Egy sziget legmagasabb pontja2 a minimális magasság alatt is érvényes, ha a többi 

feltételnek megfelel. 

4. A csúcsnak jól ki kell emelkednie a környezetéből. 

5. Azt a csúcsot, amelyiknek a teljes aktiválási zónájába nem lehet vagy tilos belépni 

(katonai gyakorlótér, természetvédelmi terület, magánterület) nem vehető fel a listába. 

A veszélyes csúcsok (pl. szikalomlás vagy erózió veszélye) szintén nem vehetők fel a 

listára. Amennyiben mégis található ilyen csúcs a listában az a sérülések elkerülése 

érdekében azonnal jelenteni kell. 

A csúcs GMA azonosítója 
Jelenleg a csúcsok azonosítójának érvényes formátuma az alábbi: 

DA/TH-003 

Amely az alábbiakat tartalmazza: 

• DA/ prefix 
• TH – a régió vagy állam két karakterből álló jele 
• IS – sziget legmagasabb pontja, amely nem éri el a minimális magasságot 
• 003 – 3 számjegyből álló sorszám 

Későbbiekben a sorszámok négyjegyűek is lehetnek.  

Németországon kívül, az egyéb hegyi oklevél programokon túl, külön GMA azonosítók is 

létrehozhatók. Ezeknek az azonosítóknak különbözniük kell a más programok azonosítóitól, 

és a GMA adminisztrátorral történt egyeztetés alapján képezhetőek. (Magyarországon a HG 

prefixet használjuk és a SOTA-tól való még könnyebb megkülönböztetés céljából a csúcsok 

számozása 201-től kezdődik.) 

  

                                            
2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Island (the german version is crucial) 

3
 Appendix: Regions 

4
 Appendix: Links 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIsland&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpUv78G1Mc8EC8LSCm5krCW9rlMA
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Csúcs hozzáadása és törlése 
1. A csúcsok adatainak változtatása, vagy új csúcs hozzáadása önállóan, online 

végezhető. Egy csúcs törlése esetén a csúcs nem kerül törlésre az adatbázisból, 

hanem blokkolt státuszt kap. A megszerzett pontok megmaradnak, de a csúcs többé 

nem aktiválható. 

Általános információk 
1. A GMA (Német Hegyi Oklevél) 2012, április 1-én indul. 

2. A Mounten Challange (MC) versenyidőszak 2012. dec 31-én 24.00 UTC-kor zárul. 

3. A Szabályok bármikor változhatnak, vagy bővülhetnek. 

4. Reklamációnak nincs helye. 

Melléklet 

Más hegyi oklevélprogramok linkjei  

• Summits On The Air www.sota.org.uk/Associations 

• World Mountains Award www.wff44.org/program/wma/rules 

• HuMPs Award www.summits.org.uk 

• Wainwrights On The Air www.wota.org.uk

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sota.org.uk%2FAssociations&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1nftAT3USbtIF5d8pq933mOvQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wff44.org%2Fprogram%2Fwma%2Frules&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGANHCESQiJQByLw0vUL2-eKdeVsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.summits.org.uk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEi6DeyIy9jD05Dm7PIiIbmUAxBjw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wota.org.uk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8edW3DLuTwnBJYyDpnGw_iSzHTA


www.cqGMA.eu - German Mountain Award - Version 1.4 from 09.09.2014 (Non official Hungarian translation) Page: 8 

 

GMA Régiók (Magyarországon a régiók jelölése megegyezik a SOTA régiók 
jelölésével) 

Prefixek: 

• DA/AL = Allgaui Alpok 

• DA/AM = Ammergaui Alpok 

• DA/AV = Előalpok 

• DA/BE = Benedektinerwandgruppe 

• DA/BG = Berchtesgadener Alpen 

• DA/BM = Bajor középhegység 

• DA/BW = Baden-Württemberg 

• DA/CG = Chiemgauer Alpen 

• DA/EW = Estergebirge/Walchenseegebirge 

• DA/HE = Hessen 

• DA/IS = A minimális magasságnál alacsonyabb szigetcsúcsok 

• DA/KW = Karwendelgebirge 

• DA/MF = Mangfallgebirge 

• DA/ND = Észak Németország 

• DA/NI = Alsó-Szászország 

• DA/NW = Észak Rajna Vesztfália 

• DA/RP = Rajna-vidék–Pfalz 

• DA/SA = Szász-Anhalt 

• DA/SR = Saar-vidék 

• DA/SX = Szászország 

• DA/TH = Türingia 

• DA/WS = Wettersteingebirge 

• OE0/BL= Burgenland 

• OE0/KT = Karintia 

• OE0/NO = Alsó Ausztria 

• OE0/OO = Felső Ausztria 

• OE0/SB = Salzburg 

• OE0/ST = Stájerország 

• OE0/TI = Tirol 

• OE0/VB = Voralberg 

• OE0//WI = Bécs 

• A GMA-hoz aktuálisan érvényes prefixek listáját a http://www.cqGMA.de honlap 

tartalmazza 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Rajna-vid%C3%A9k%E2%80%93Pfalz
http://www.cqgma.de/

