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A KÉPAF konferencia alapszabálya 
 
 
 
A KÉPAF konferenciát az NJSZT Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társasága (a 
továbbiakban Társaság) szervezi a számítógépes látás, számítógépes 
képfeldolgozás, és ezek határterületein született legújabb eredmények 
bemutatására. A konferencia hivatalos neve: 
 

Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának konferenciája (KÉPAF) 
 

angolul: 
 

Conference of the Hungarian Association for Image Processing and Pattern 
Recognition (KEPAF) 

 
Minden, az alábbiakban nem szabályozott kérdésben a Társaság elnöksége az 
illetékes, amely döntését a Társaság alapszabályának értelmében hozza meg. 

1.  A konferencia célja 

a) A konferencia a magyar képfeldolgozás első számú fóruma kíván lenni, mely 
elsősorban egy seregszemle funkcióját tölti be. 

b) A konferencia hivatalos nyelve a magyar és az angol.  
c) A tudományterületen tevékenykedő kutatók a konferenciát megelőző 2 év 

legfontosabb eredményeit mutassák be. 
d) A konferencia biztosítson megjelenési lehetőséget a szakterület ipari 

fejlesztéseiben tevékenykedő cégeknek és intézményeknek. 

2.  A konferencia szervezése 

a) A konferencia minden páratlan évben, hagyományosan január utolsó hetében 
kerül megrendezésre. 

b) A Társaság elnöksége minden KÉPAF konferencián egy szervezőt (vagy 
társszervezőket) kér fel a soron következő konferencia megszervezésére. Ezt még 
az aktuális KÉPAF konferencián az elnök vagy az elnökség egy tagja jelenti be a 
résztvevőknek. 

c) A konferencia további szervezési munkáiban a szervezők járnak el. 

3.  A konferencia költségvetése és támogatói 

a) A konferencia fő támogatója az NJSZT Képfeldolgozók és Alakfelismerők 
Társasága, mely költségvetésének jelentős hányadával hozzájárul a konferencia 
költségeihez.  

b) A konferencia szervezői bevonhatnak egyéb támogatókat is, de a támogatói 
szerződésnek garantálnia kell a konferencia nevének megőrzését valamint a 
konferenciával kapcsolatos minden kérdésben a Társaság döntéshozói szerepét. 

c) A konferencia költségeinek fedezésére a résztvevőktől regisztrációs díj szedhető, 
de biztosítani kell, hogy annak mértéke ne lehessen akadálya a részvételnek, 
különösen a fiatal kutatók és hallgatók számára. 
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d) Érvényes KÉPAF tagsággal rendelkező résztvevők számára kedvezményt kell 
biztosítani a regisztrációs díjból és/vagy a szállásköltségből. 

e) A konferencia szigorúan non-profit alapon működik, abból anyagi haszna sem a 
szervezőknek sem a támogatóknak nem származhat. 

f) A szervezőknek a konferencia költségvetésével kapcsolatos minden kérdésben 
konzultálniuk kell a Társaság elnökségével. A résztvevők költségeit érintő vitás 
kérdésekben a végső döntést a Társaság elnöksége hozza. 

4.  A konferencia programja és a Program Bizottság 

a) A Program Bizottság elnökét/társelnökeit a Társaság elnökségével egyeztetve a 
szervezők kérik fel. Vitás esetben a Társaság elnöksége dönt. 

b) A Program Bizottság és a konferencia technikai programjának összeállítása -jelen 
szabályzat figyelembevételével- a felkért elnök feladata és felelőssége. 

c) A bírálati eljárás és a program összeállítása kövesse a korábbi évek gyakorlatát. A 
kialakult gyakorlattól való eltéréseket, újításokat a bevezetésük előtt a Társaság 
elnökségével egyeztetni kell. Vitás esetben a Társaság elnöksége dönt. 

d) A Kuba Attila Díjra pályázó cikkek bírálati eljárását a 4.c) pontban 
megfogalmazottakon túl egyeztetni kell a Kuba Attila Díjbizottság elnökével is.  

e) A konferencia céljából következik az a fontos elv, hogy nem csak publikálatlan 
cikkel, hanem –bizonyos feltételekkel- már publikált vagy bírálat alatt lévő 
anyaggal is lehet a konferenciára jelentkezni. 

f) A korábban már máshol (részben vagy egészében) publikált, vagy bírálat alatt 
lévő cikket lehetőleg magyar nyelven kell benyújtani,  kizárólag azonos 
szerzőlistával és a felhasznált cikk pontos bibliográfiai hivatkozásának 
feltüntetésével  (például a címoldalon lábjegyzetben megadva). Azok a cikkek, 
amelyek nem tesznek eleget ezeknek a kritériumoknak, nem kerülhetnek be a 
konferencia programjába. 

g) A konferencia programja tartalmazhat demo szekciót, melynek célja új 
technológiai megoldások és alkalmazások bemutatása. A demo szekcióba rövid 
összefoglaló cikkel lehet jelentkezni. 

h) A konferencia programja 6 fél napos blokkból áll. Lehetőleg minden blokk 
vegyesen tartalmazzon szóbeli és poszter bemutatókat. A demo szekciót a 
poszter bemutatókkal együtt is meg lehet rendezni. 

i) Lehetőség szerint legyenek nemzetközileg elismert meghívott előadók, akik 
hosszabb előadás keretében ismertessenek új trendeket, adjanak átfogó képet 
egy-egy aktuális kutatási terület eredményeiről. 

j) A programban nem lehetnek párhuzamos szekciók, egymást átfedő események. 
k) A programba be kell iktatni az alábbi eseményeket: 

I. A KÉPAF Kuba Attila Díjbizottság által megjelölt Díjra pályázó cikkek 
szóbeli előadásai (maximum egy félnapos blokk erejéig). 

II. A KÉPAF legjobb PhD Díjazottjának előadása meghívott előadóként. 
III. A Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának közgyűlése. 
IV. A Társaság által adományozott Díjak átadása ünnepélyes keretek 

között. 

5. A konferencia kiadványa 

a) A konferencia kiadványa egységes elektronikus kötetben készüljön el és azt a 
konferencia regisztrált résztvevői elektronikus adathordozón (pl. CD) kapják meg.  
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b) A konferencia kiadványában minden, a programban szereplő cikk azonos 
terjedelemben kap helyet, függetlenül attól, hogy szóban vagy poszterként kerül 
bemutatásra. A kiadványban a demo szekcióban bemutatott alkalmazások rövid 
összefoglalói is helyet kaphatnak. 

c) A konferencia kiadványa a Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának belső 
kiadványa, így az abban szereplő cikkek szerzői joga a szerzőknél marad, azok 
további publikálása a szerzők joga és felelőssége. 

d) A konferencia kiadványa publikusan nem tehető közzé, azonban a szerzők 
hozzájárulásával és azok felelősségére az egyes cikkek megjelenhetnek 
publikusan is (pl. az aktuális konferencia honlapján). 

e) A konferencia kiadványának tartalmaznia kell a Társaság más szabályaiban előírt 
tartalmakat is (például korábbi KÉPAF díjazottak adatai). 

 
 
 
 
A KÉPAF elnökség által elfogadva 2014. június 19. 
A KÉPAF elnökség által módosítva 2015. január 9. 
 


