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A KÉPAF PhD Díj Szabályzata 
 
 
A Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társasága mint alapító és adományozó a 
számítógépes látás, számítógépes képfeldolgozás, vagy ezek határterületein 
született PhD munka kimagasló minőségének elismerésére a 

KÉPAF PhD Díj-at 

(a továbbiakban: Díj) alapítja, a következő szabályok szerint: 

 

1. §. A Díj olyan természetes személynek adományozható, aki 

 A pályázat benyújtásakor magyarországi intézmény által kiadott PhD fokozattal 
rendelkezik; 

 fokozatát a pályázati felhívásban megjelölt 2 éves időszakban szerezte; 

 a pályázatához mellékelte a témavezető(k) támogató nyilatkozatát, amely rövid 
leírást ad a PhD munkában a jelölt saját tudományos eredményeiről, azok 
eredetiségéről; 

 PhD disszertációjában közölt eredmények nemzetközi mércével is kimagaslóak  a 
számítógépes látás, számítógépes képfeldolgozás vagy ezek határterületein. 

 A Díj nem osztható meg, díjazásban csak egyetlen jelölt részesíthető. 

2. §. A Díj odaítélésének alapja 

 a megvédett magyar vagy angol nyelvű PhD disszertáció; 

 a PhD disszertációban felhasznált olyan megjelent, vagy közlésre elfogadott 
kimagasló publikációk, amelyhez társszerzők esetén kiemelendő a társszerzők 
által is elismert saját hozzájárulás; 

 a bírálók véleménye és az azokra adott írásbeli válasz; 

 briliáns ötlet, kimagasló gyakorlati igazolás, kiváló algoritmikus megoldás, és a 
szűkebb szakterület magas szintű ismerete. 

3. §. A pályázat kiírása és a Díj odaítéléséről döntő testület 

 A KÉPAF elnöksége minden páros évben egy 3-7 szakemberből álló 
Díjbizottságot kér fel a soron következő Díj odaítélésére. A bizottság tagjait és 
elnökét a KÉPAF elnökség jelöli és szavazza meg. 

 A Díjbizottság elnöke a KÉPAF elnökségével egyeztetve megfogalmazza a 
pályázati felhívás szövegét az adott évben és az azt megelőző évben fokozatot 
szerzettek számára, megjelölve a pályázati feltételeket, jelen Szabályzat 
elérhetőségét, valamint a Díjbizottság összetételét. A KÉPAF közzéteszi a KÉPAF 
elnöksége által jóváhagyott pályázati felhívást.   

 A Díjbizottság az összes pályamű ismeretében, zárt ülésen hozza meg a döntését 
és fogalmazza meg döntésének (rövid) szakmai indoklását. Az ülés megnyitását 
követően valamennyi bizottsági tagnak nyilatkoznia kell a benyújtott 
pályaművekkel kapcsolatos érintettségéről. Az érintettek köre kötelezően 
magában foglalja a témavezetőt, társszerzőt, közvetlen munkahelyi felettest és 
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beosztottat, illetve a családtagokat. Az egyes pályaművekről érintett bizottsági tag 
nem szavazhat.  

 A Díjbizottság szükség esetén külső szakértőket kérhet fel egyes pályázatok 
véleményezésére, ők azonban a zárt ülésen nem vehetnek részt. 

4. §. A Díj átadása 

 A Díj átadására a pályázati felhívást követő KÉPAF konferencia keretében, 
ünnepélyes keretek között kerül sor. 

 A Díjbizottság elnöke (vagy a testület egy megbízott tagja) jelenti be a díjazott 
személyét, közli a Díjbizottság által megfogalmazott szakmai méltatást, indoklást 
és adja át a díjazottnak a Díj oklevelét. 

 Az oklevélen a Díj nevét a “KÉPAF PhD Díj <díjazási periódus>” formában kell 
feltüntetni. Az első periódusban tehát a “KÉPAF PhD Díj 2011-12” szerepel az 
oklevélen. 

 A díjazott a Díjat személyesen vegye át. 

 A Díjhoz járhat pénzjutalom is, amit a szponzor képviselője is átadhat. 

 A díjazott a KÉPAF konferencián meghívott előadóként tartson előadást a nyertes 
PhD munkájának főbb eredményeiről. 

5. §. A Díj odaítélésének közzététele, nyilvánosságra hozatala 

 Az aktuális konferencia kiadványa felsorolja valamennyi korábbi díjazottat a 
következő adatokkal: évszám, díjazott neve, a disszertáció adatai (témavezető(k), 
disszertáció címe, kutatóhely(ek), Doktori iskola/iskolák, védés éve),  

 Az aktuális konferencia honlapja, elektronikus kiadványa feltünteti az adott 
konferencián átadott Díj adatait is. 

 A Díjról beszámol a KÉPAF honlapja és a Társaság éves beszámolója. 

 A díjazott PhD disszertációt a KÉPAF közzéteszi honlapján, és annak folyamatos 
elérhetőségét biztosítja. 

 
 
 
A KÉPAF elnökség által elfogadva 2012. október 8. 


