A KUBA ATTILA DÍJ Alapító Okirata
A Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társasága (KÉPAF) mint alapító és adományozó Dr.
Kuba Attila (1953-2006) tanszékvezető egyetemi tanár, a diszkrét tomográfia jeles kutatója,
iskolateremtő mestertanár, a tudományos közélet aktív résztvevője munkásságának
tisztelegve, a számítógépes képfeldolgozás, az alakfelismerés vagy a számítógépes látás
területével foglalkozó fiatal kutatók vagy fejlesztők kimagasló tevékenységének elismerésére
a
KUBA ATTILA DÍJ-at
(a továbbiakban: Díj) alapítja, a következő szabályok szerint:
1. §. A Díj olyan természetes személynek adományozható, aki
− a Díj odaítélésekor még nem rendelkezik doktori (Ph.D.) fokozattal,
− a KÉPAF konferenciára szánt cikkének (pályaművének) benyújtásakor nyilatkozik arról,
hogy pályázik a Díjra (társszerzős cikk esetében saját hozzájárulásának ismertetésével is),
− pályaműve nemzetközi mércével is kimagasló eredményt tartalmaz a számítógépes
képfeldolgozás, az alakfelismerés vagy a számítógépes látás kutatása, fejlesztése vagy
alkalmazása terén.
2. §. A Díj odaítélésének alapja
− a KÉPAF konferenciára benyújtott és előadásra elfogadott cikk,
− annak prezentációja és a kérdések megválaszolása.
A pályázók (társszerzős munka esetén is) maguk adnak elő és ők válaszolják meg a
kérdéseket is.
3. §. A Díj odaítéléséről döntő testület
− A Díj odaítéléséről a KÉPAF elnöksége által felkért Díjbizottság dönt.
− A Díjbizottság tagjai legyenek jelen valamennyi pályamű prezentációján.
− A Díjbizottság az összes pályamű prezentálását követő ülésén hozza meg a döntését és
fogalmazza meg döntésének (rövid) szakmai indokolását.
4. §. A Díj átadása
− A konferencia zárása előtt (lehetőleg ünnepélyes keretek között) kerül sor a Díj
kiosztására.
− A Díjbizottság elnöke (vagy a testület megbízottja) jelenti be a díjazott személyét, közli a
Díjbizottság által megfogalmazott szakmai méltatást, indokolást és adja át a díjazottnak a
Díj oklevelét.
− A díjazott a Díjat személyesen vegye át.
− A Díjhoz járhat pénzjutalom is, amit a szponzor képviselője is átadhat.
5. §. A Díj odaítélésének közzététele, nyilvánosságra hozatala
− Az aktuális konferencia kiadványa felsorolja valamennyi korábbi díjazottat az alábbi
adatokkal: díjazott neve, a cikk adatai (szerző(k), cím), évszám,
− A Díjról beszámol a KÉPAF honlapja és a Társaság éves beszámolója.
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