
Tisztelt Aranyosné V. Gabriella! 
 

A 2005 október elején küldött levélben már tájékoztattuk az NJSZT-t, hogy 

közösségünk 2005. májusban vezetőségi és taggyűlést tartott. Az ekkor készült 

jegyzőkönyvet szintén elküldtük.  

Kuba Attila volt elnöknek címzett levelére válaszolva itt küldöm a 2005-ös év 

beszámolóját és terveinket 2006-ra. 

 

Vezetőség, elérhetőség 

 

2005. május 12-én a KÉPAF új vezetőséget és elnököt választott, a következő 

személyekkel: 

 

Vezetőségi tagok:      

Berke József  Veszprémi Egyetem, GMK 

Fazekas Attila  Debreceni Egyetem 

Gácsi Zoltán  Miskolci Egyetem 

Kuba Attila  Szegedi Tudományegyetem 

Nagy Tamás  Hexium Kft. 

Szepesvári Csaba MTA-SZTAKI 

 

Elnök: Czúni László  Veszprémi Egyetem 

 

Ennek megfelelően a KÉPAF levelezési címe is megváltozott: 

Czúni László 

Veszprémi Egyetem 

8220-Veszprém 

Egyetem u. 10. 

Fax.: +36 88 624604 

 

Az NJSZT segítségével 2005 októberében domain nevet és tárhelyet regisztráltunk, 

így a KÉPAF ezek után a www.kepaf.hu-címen érhető el. A weboldalak tartalmát 

újraépítettük és folyamatosan aktualizáljuk.  

A változásokról tájékoztattuk az IAPR-t is. 

 

 

Rendezvények 2005-ben 

 

HACIPPR 2005 

A 2005-ös taggyűlést és vezetőségi gyűlést a 2005-ös HACIPPR (Hungarian-Austrian 

Conference on Image Processing and Pattern Recognition - Magyar-Osztrák 

Képfeldolgozó és Alakfelismerő Konferencia) konferencia ideje alatt tartottuk meg. A 

konferenciát az osztrák szakmai közösséggel (Osztrák Alakfelismerő Társaság - 

OAGM) közösen tartottuk, a szakmai és szociális szervezést Czúni László vállalta, a  

programbizottságot Csetverikov Dmitrij és Markus Vincze vezette. A rendezvények 

helyszínéül a veszprémi VEAB székházat választottuk, ahol még kényelmesen elfért a 

kb. 100 résztvevő. 

 



A konferenciára beérkezett cikkeket a két közösségből választott programbizottság 2 

tagja (a szerzők ismerete nélkül) bírálta, ezek alapján 30 cikket előadás, 20 cikket 

poszter formájában fogadtak el. 

Meghívott vendégként Andrew Fitzgibbon (Oxford University) tartott előadást. A 

konferencia szakmai programjáról többet tudhat meg, ha ellátogat a 

http://vision.vein.hu/HACIPPR címre. 

 

SSIP 2005 (Summer School in Image Processing) 

 

A jól bevált hagyományoknak megfelelően 2005 nyarán is résztvehettek az 

érdeklődő diákok az immár 13. Képfeldolgozó Nyári Iskolán. A hazai résztvevőkön 

kívül 2005-ben Angliából, Romániából és Törökországból is voltak hallgatók 

(mindösszesen több mint 30-an), az előadók is Európa több országából érkeztek.  

Ezúttal is köszönet illeti a szervezőket az értékes programért (név szerint: Palágyi 

Kálmán, Kuba Attila, Kiss Zoltán - Szegedi Tudományegyetem; Andrew Todd-

Pokropek - University College London). 

Az SSIP-ről bővebb információt a http://www.inf.u-szeged.hu/~ssip/2005/index.html 

címen találhat. 

 

2006-os tervezett események 

 

SSIP 2006 

 

Természetesen az idei év sem múlhat el a Képfeldolgozó Nyári Iskola nélkül. A 

sorrendben 14. rendezvény előreláthatólag júliusban Szegeden lesz megtartva, 

bővebb információval a fent megadott linken vagy a KÉPAF honlapján fogunk 

szolgálni. 

 

Újraindult a KÉPAF hírlevél 

 

Az új KÉPAF weboldal beüzemelésével átmeneti ideig nem volt elérhető a több évig 

hasznosan működő KÉPAF hírlevél. A hírlevél célja, hogy összegyűjtse a közösség 

számára értékesnek vélt rendezvényekről, ösztöndíj vagy álláspályázatokról szóló 

információkat és azokat valamelyest rendszerezve, időszakosan juttassa el a 

megrendelőknek. Előnye, hogy a feliratkozással nem kerül ki az e-mail cím nyilvános 

weboldalra, adatbázisba vagy másféle vírussal könnyen megfertőződő levelező 

rendszerbe ugyanakkor a kimenő hírlevelek sem tartalmaznak spam jellegű 

információt. Amennyiben valaki híreket szeretne közzétenni a hírlevél segítségével, 

akkor az info@kepaf.hu címre kell írnia levelet, feliratkozni a KÉPAF weboldalán lehet. 

 

KÉPAF 2007 

 

A KÉPAF hagyományos tudományos konferenciáját 2007-ben tervezzük megtartani 

Fazekas Attila vezetésével. 

 



Pénzügyi beszámoló és tervek 

 

A KÉPAF 2005-ben alapvetően 2 célból kért és kapott támogatást az NJSZT-től: 

 a HACIPPR konferencia költségeire; 

 a www.kepaf.hu kiadásaira. 

A HACIPPR konferencia költségeinek jelentős részét az NJSZT biztosította: 

 127.000Ft-ot a VEAB terembérletére 

 173.000Ft-ot a szállásköltség biztosítására 

fordítottunk (a számlákat a VEAB és a szálloda közvetlenül az NJSZT részére állította 

ki). A konferencia egyéb költségeit (eltekintve a kiadvány előállításától és a legjobb 

cikkért járó díjtól, amiket az OAGM fizetett) a regisztrációs díjakból finanszíroztuk. 

 

A domain nevet és tárhelyet a www.worldinternet.hu szolgáltatónál igényeltük, ahol 

két évre nettó 19.000Ft-ért kapjuk a szolgáltatást (MINI domain csomag). A weblap 

üzemeléséhez ingyenes szoftvereket használunk, a szolgáltatást Czúni László 

igényelte az NJSZT részére, a számlázás közvetlenül a szolgáltató és az NJSZT között 

történt. 

 

Az Alföldi István által 2005. szeptember 15-i email szerint 277.435Ft-ot költöttünk el 

addigi állapot szerint, ehhez jön hozzá a br. 23.750Ft-os domain és tárhely költség. 

Ennek megfelelően 2005-ben közel 100,000Ft-os megtakarítást eszközöltünk az 

NJSZT által biztosított 400,000Ft-os keretből. 

Ezt a megtakarítást a 2006-os SSIP konferencia költségeinek egy részének 

támogatására szeretnénk fordítani. 

 

Veszprém, 2006. január 29. 

 

 

      Czúni László 

a KÉPAF elnöke 

 

 

 


