
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ortutay Elemér 

VIII. Keresztény Tudományos 

Diákköri Konferencia  

 

 

 

 

2022. május 5. 

 

Beregszász 

 

Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

„…..hogy ne legyünk  

                hulló falevelek!”  

                (dr. Ortutay Elemér) 



Ortutay Elemér 

VIII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia  

Beregszász, 2022. május 5. 

GÖRÖGKÖR –II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA, GÖRÖGKATOLIKUS 

LELKÉSZSÉG 

 

Program 
 

09:00 – 09:10  Belépés az online felületre (Google Meet) 

09:10 – 09:30  Megnyitó  

   

Prof. Dr. Csernicskó István  

  rektor, II. RF KMF 

Beke Mihály András 

főkonzul, Magyarország Beregszászi Konzulátusa 

Ft. Demkó Ferenc 

  helynök, Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 

Ft. Marosi István 

  főiskolai lelkész, Görögkör 

  igazgató, Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium 

09:30 – 12:00 Pályamunkák bemutatása  

12:00 – 12:30 Eredményhirdetés, a konferencia lezárása 
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Az értékelő bizottság tagjai: 
 

I. Matematika- és Természettudományi szekció 

 

Dr. Csoma Zoltán 

docens, II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszék  

Dr. Hanuszics Veronika 

docens, II. RF KMF Számvitel és Auditálás Tanszék 

Dr. Kohut Erzsébet 

tanszékvezető, II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszék  

Dr. Kucsinka Katalin 

tanszékvezető, II. RF KMF Matematika és Informatika Tanszék 

Román Erika 

tanár, II. RF KMF Matematika és Informatika Tanszék 

Turóci-Sütő Jolán 

előadó tanár, UNE UMOTI Fizika és Matematika Tanszék 

 

II. Társadalomtudományi szekció 

 

Dr. Braun László,  

docens, a II. RF KMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszék 

Dr. Gönczy Sándor 

docens, II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék  

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya 

docens, a II. RF KMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszék  

Dr. Tarpai József 

docens, II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék 
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I. Matematika- és Természettudományi szekció 
 

Baksa Adrien 

II. RF KMF 

Matematika szak, MSc I. évfolyam 

Pár mátrixok problémája a véges 2-csoportok mátrixreprezentációiban 

e-mail cím: adrienbaksa@gmail.com 

 

Bence Norbert 

Ungvári Nemzeti Egyetem, Fizika Kar 

PhD-hallgató 

Különböző modellek alkalmazása a nagy energiás proton-(anti)proton rugalmas szórásban 

e-mail cím: bencenorbert007@gmail.com 

 

Bodor Dominik 

II. RF KMF 

Biológia szak, MSc II. évfolyam 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) herbáriumi adatbázisának 

elemzése 

e-mail cím: bdominik970819@gmail.com 

 

Mozgovoj István 

II. RF KMF 

Matematika szak, MSc I. évfolyam 

Csoportgyűrűk és meta-Abel egységcsoportjaik 

e-mail cím: brainhowl@gmail.com 

 

Papp Gabriella 

Debreceni Egyetem, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola 

PhD-hallgató 

Informatika tárgyi e-teszt megbízhatóságának vizsgálata 

e-mail cím: p.gabica.17@gmail.com 
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Petrás Csaba-István 

II. RF KMF 

Biológia szak, BSc II. évfolyam 

Policiklikus aromás szénhidrogének toxicitásának elméleti vizsgálata 

e-mail cím: petras.csaba-istvan.b20bi@kmf.org.ua 

 

Temető Ádám 

II. RF KMF 

Matematika szak, BSc II. évfolyam 

A kódolás algebrai elmélete 

e-mail cím: adamtemeto11@gmail.com 

  

mailto:adamtemeto11@gmail.com
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II. Társadalomtudományi szekció 
 

Balla Eszter 

Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet 

PhD-hallgató 

A nemesi családok szerepe a református egyház életében Korláthelmecen 

e-mail cím: eszterballa1996@gmail.com 

 

Becske Pál-Zsolt 

Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola 

PhD-hallgató 

Iskolai alapítványok és azok alapítói a történelmi Máramaros-Ugocsai Református 

Egyházmegyében (1840–1912) 

e-mail cím: becskepal@gmail.com 

 

Bogáthy Eszter 

II. RF KMF 

Földrajz szak, BSc IV. évfolyam 

A Covid19 elterjedésének földrajzi sajátosságai Kárpátalján 

e-mail cím: bogathyeszter12@gmail.com 

 

Lévai Evelin Erzsébet 

II. RF KMF 

Turizmus szak, BSc IV. évfolyam 

Kárpátalja idegenforgalmi vonzerőinek keresletelemzése a bátyúi kistérség (Beregszászi 

járás) lakosainak körében 

e-mail cím: csaklevai1999@gmail.com 

 

Linc Annamária 

ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék 

PhD-hallgató 

Határon átnyúló együttműködés a magyar-ukrán határon az Európai Unió támogatási 

programjainak tükrében 

e-mail cím: lincannamary@student.elte.hu 
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Nagy Gabriella 

Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola 

PhD-hallgató 

Turisztikai desztinációk pozícionálás hálózatelméleti megközelítésben 

e-mail cím: ngabica13@gmail.com 

 

Pohilecz Szilveszter 

Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola 

PhD-hallgató 

A Schönbornok, mint a munkács-szentmiklósi uradalom kegyurai a XVIII. században 

e-mail cím: pohilecz@gmail.com 
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Pályamunkák 
             

Baksa Adrien 

Pár mátrixok problémája a véges 2-csoportok mátrixreprezentációiban 

 

Vezetőtanár: Dr. Sztojka Miroszláv 

docens, II. RF KMF 

 

A csoportelmélet nélkülözhetetlen matematikai eszköze a vegytan és fizika több 

ágának, különösen a kvantumfizikának.  

Csoportok reprezentációinak tanulmányozása közben először a véges típusú 

objektumokat vizsgálták, tehát amelyeknek ekvivalencia erejéig véges számú felbonthatatlan 

reprezentációi vannak. Ezt követően az úgynevezett szelíd típusúakat, mert reprezentációik 

könnyen leírhatók. Végül a vad típusú csoportokat kezdték el vizsgálni. Az ilyen típusú 

objektumok reprezentációinak leírásának problémája tartalmazza a lineáris algebra nem 

megoldott feladatát a pár mátrixok hasonlóságáról. A formális definícióit a vad és szelíd 

csoportoknak Yu. А. Drozd vezette be [1].  

A pár mátrixok hasonlóságához vezető problémával több hazai és külföldi kutató is 

foglalkozott [2]. A munkában bemutatásra kerülnek a pár mátrixok problémájának 

bizonyítási módszerei, valamint a véges p-csoportok lokális gyűrűk feletti pár mátrixok 

problémájához kapcsolódó eredmények p>2 és p=2 esetben.  

Irodalom 

1. Дрозд, Ю. А. (1977). О ручных и диких матричных задачах. Матричные задачи.  

Киев: Ин-т математики АН УССР. 104–114. 

2. Bondarenko, V. M., Stoika, M.V. (2017). On representations of the group of order 

two over local factorial rings in the weakly modular case.  Algebra and Discrete 

Mathematics. 23, №1, 7-15. 
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Bence Norbert 

Különböző modellek alkalmazása a nagy energiás proton-(anti)proton rugalmas szórásban 

 

Vezetőtanár: Dr. Lengyel Sándor 

tudományos főmunkatárs 

Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia, Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet 

 

Jelen kutatási munkában megvizsgáltuk a rugalmas proton-proton és proton-

antiproton szórás fizikai mennyiségeit széles energiatartományban (19 különböző energiával, 

9.8 GeV-től egészen 13 TeV-ig) olyan modellek alkalmazásával, amelyben a szórási 

amplitúdók analitikus tulajdonságaiban a t-csatorna 〖t_(0_P )=4m〗_π^2 (a Pomeron 

részecskénél) és 〖t_(0_O )=9m〗_π^2 (az Odderon részecskénél) küszöb szingularitásait 

vesszük figyelembe. Ez a dőlési görbe gyorsabb változását okozza a kis átadott impulzus-

négyzet tartományban (|t|=0,01-0,5 GeV^2) az eddig használt modellünkhöz viszonyítva, 

illetve megfelelően tükrözi a dőlés t-függőség sima részét konkáv görbe formájában, amelyet 

az átfedő t-szakaszok modelltől független eljárásnak (az „overlapping bins method”-nak) a 

segítségével találtunk meg. 

A dőlés és a görbület értékei a mi számításaink során meghaladják a hasonló modellek 

korábban kiszámított értékeit, amennyiben figyelembe vesszük a részecskék küszöb 

szingularitásait. A nem exponenciális módosítással kiszámított B(s,0) dőlés pedig megtartja 

logaritmikus (lns) szerinti viselkedését. Ennek következtében a Pomeron és az Odderon pólus 

reziduumát tartalmazó nem exponenciális φ(t) függvények együttesen a nemlineáris α(t) 

pályákkal a szórási amplitúdókban erősen korrelálnak a létező adatokkal. 

A C_pp (s,0) görbület energia szerinti viselkedése (figyelembe véve a Pomeron és az 

Odderon nem exponenciális reziduum függvényeket és a nemlineáris pályákat) csökkenő 

tendenciát mutat, illetve metszi az energiatengelyt √s>520 TeV-nél, vagyis az „aszimptópia” 

lényegesen magasabb energiáknál áll be az LHC energiákhoz képest. 

Kulcsszavak: Pomeron, Odderon, dőlés, görbület, „aszimptópia”.  
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Bodor Dominik 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) herbáriumi adatbázisának 

elemzése 

 

Vezetőtanár: Dr. Ljubka Tibor 

docens, II. RF KMF 

 

A II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Herbáriumának a kialakítása még 

2005-ben kezdődött az intézmény akkori Biológia és Kémia Tanszék munkatársai lévén, 

többek között Dr. Kohut Erzsébet kezdeményezésének köszönhetően. Ezt követően a 

gyűjtemény a 2011-ben létrejövő Fodor István Kutatóközpont munkatársai 

közreműködésével tovább bővült. A gyűjtemény létrehozásának a célja Kárpátalja, azon belül 

is a Kárpátaljai-alföld és az Északkeleti-Kárpátok pontosabb mai flórájának az ismeretéhez 

való hozzájárulása. 

A gyűjtemény jelenleg összesen több mint 6000 herbáriumi lapot számlál, ami nem 

kevesebb, mint 1000 faj között oszlik meg. Ezek közül a munkában több mint 2000 

adatbázisba vitt herbáriumi lapok címkéin feltüntetett információinak a bemutatására 

törekedtünk.  

2021-ben a herbáriumot sikerült regisztrálni a New York-i székhelyű „Index 

Herbariorum” nyilvántartásába, ahol intézményünk a „KMF” kódjelet viseli 

(http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium-list/?NamOrganisationAcronym=KMF), 

ami egy jelentős előrelépés lehet további florisztikai kutatások megalapozásában. 

Legjelentősebb az edényes növények gyűjteménye, de emellett kezdetét vette egy az 

alacsonyabb rendű növények megismerését elősegítő kutatás is közösen az Ukrán 

Tudományos Akadémia M.G. Kholodnij Botanikai Intézet munkatársai hozzájárulásával.  

Munkánk során összesen 2087 lapnak megfelelő adatot sikerült felkutatni és 

bedigitalizálni. 
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Mozgovoj István 

Csoportgyűrűk és meta-Abel egységcsoportjaik 

 

Vezetőtanár: Dr. habil. Juhász Tibor 

egyetemi docens, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (Ege) 

 

A csoportgyűrűk és egységcsoportjaik vizsgálata napjainkban az absztrakt algebra fő 

kutatási irányzataihoz tartozik. Legyen F egy p karakterisztikájú test, G egy tetszőleges 

csoport, jelölje U(FG) az FG csoportalgebra egységcsoportját. Korábban már születtek olyan 

eredmények, melyek rávilágítottak, hogy mi a szükséges és elégséges feltétele annak, hogy a 

csoportalgebra egységcsoportja feloldható legyen. 

Egy csoportot meta-Abel csoportnak mondunk, ha feloldható hossza legfeljebb 2. 

1991-ben Shalev [1] szükséges és elégséges feltételt adott arra, hogy U(FG) mikor meta-Abel, 

azzal a megszorítással, hogy p>2 és G véges. Kurdics [2] és tőle függetlenül Coleman és 

Sandling [3] a p=2 esetre tette meg ugyanezt. (Megjegyezzük, hogy a csoportgyűrűk 

elméletében a p=2 eset szinte mindig kivételes, teljesen más megközelítést igényel, mint 

amikor p>2.)  

Az elmúlt évben sikerült Shalev eredményét tetszőleges G csoportra kiterjeszteni [4] 

(vagyis elhagyni a G végességére vonatkozó feltételt). A munkában bemutatásra kerülnek a 

problémával kapcsolatos új eredmények, pontosabban az az eset, amikor p=2 és G végességét 

nem követeljük meg. 

Irodalom 

1. A. Shalev, Meta-Abelian unit groups of group algebras are usually Abelian, J. 

Pure Appl. Algebra 72 (1991) 295–302. 

2. J.Kurdics, On group algebras with metabelian unit groups, Periodica 

Mathematica Hungarica Vol. 32 (1-2), (1996) 57-64 

3. D.B. Coleman, R. Sandling, Mod 2 group algebras with metabelian unit 

groups, J. Pure Appl. Algebra 131 (1998) 25-36 

4. T. Juhász, E. Spinelli, Group rings with metabelian unit groups, J. Pure Appl. 

Algebra 226 (2022)  
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Papp Gabriella 

Informatika tárgyi e-teszt megbízhatóságának vizsgálata 

 

Vezetőtanár: Dr. habil. Korenova Lilla 

docens, Comenius Egyetem, Pozsony 

 

Az oktatás folyamatához online és offline formától és tantárgytól függetlenül 

hozzátartozik a diákok tudásszintjének mérése. A pandémia előtt kisebb mértékben 

alkalmaztunk zárt típusú papír alapú vagy online teszteket. Előnyben részesítettük a nyitott 

teszteket vagy gyakorlati feladatokat, arra gondolva, hogy jobban észlelhető, egy adott tanuló 

milyen mértékben sajátította el a tananyagot. Az utóbbi időben viszont egyre inkább előtérbe 

kerültek az e-tesztek. Felmerül viszont a kérdés, mennyire megbízhatóak ezek. 

Az elmúlt félévben, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola IV. évfolyamos 

Matematika szakos nappali tagozatos hallgatói között végeztünk kutatást az Informatika 

tantárgy-pedagógia záróvizsga tesztjének megbízhatóságát vizsgálva. A kutatás célja volt, 

hogy kiderítsük, milyen megbízhatósággal tudjuk mérni a hallgatók informatika tudását, 

miközben a korábban megszokott vizsgarendet egy objektív e-tesz előzi meg. Az e-teszt 

létrehozása közben figyelembe vettük a tematika mellett az itemtípusok változatosságát, 

Bloom taxonómia szerinti elhelyezkedését, valamint a disztraktorok megfelelő 

megválasztását. 

A tanulmányban bemutatásra kerül az e-teszt megbízhatóságának vizsgálata, a 

megszerzett eredmények és tapasztalatok bemutatása, valamint javaslat a hibák 

kiküszöbölésére. 
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Petrás Csaba-István 

Policiklikus aromás szénhidrogének toxicitásának elméleti vizsgálata 

 

Vezetőtanárok: Reizer Edina 

tudományos segédmunkatárs, Miskolci Egyetem, Kémiai Intézet 

Dr. Fiser Béla 

tudományos főmunkatárs, II. RF KMF 

 

A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) kondenzált aromás gyűrűkből álló 

vegyületek, amelyek a légkörtől az ételekig mindenütt jelen vannak. Többek között szerves 

anyagok tökéletlen égése során keletkeznek, de a csillagközi térben zajló bizonyos 

folyamatok is PAH-ok képződéséhez vezethetnek. Ezek a molekulák életünk szerves részét 

képezik annak ellenére, hogy sok esetben nem is veszünk róluk tudomást. Toxicitásukat 

számos esetben vizsgálták már és bebizonyították, hogy jelentős részük karcinogén, mutagén 

és teratogén hatással bír.  

Munkám során egy különösen jelentős toxicitással bíró PAH-t, a benzo(a)pirént (BaP) 

vizsgáltam számítógépes kémiai módszerekkel. A BaP a levegőbe kerülhet cigarettafüstből, 

gépjárművek kipufogó füstjéből, de akár még grillezés során is keletkezhet, s ezért veszélyt 

jelent az élőlényekre. A BaP toxicitását már korábban is vizsgálták, s arra jutottak, hogy képes 

a DNS-hez kapcsolódni és ezáltal mutációt okozni az élő szervezetben. Ennek a folyamatnak 

a molekuláris mechanizmusát tárom fel, amelynek során leírom a BaP és DNS 

kölcsönhatását. Ehhez egy modell rendszert alakítottam ki, amely méretét tekintve 

elegendően kevés nehéz atomot tartalmaz ahhoz, hogy a számítások kivitelezhetők legyenek, 

de elegendően pontos ahhoz, hogy még használható képet kapjunk a rendszer 

tulajdonságairól. 
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Temető Ádám 

A kódolás algebrai elmélete 

 

Vezetőtanár: Dr. Sztojka Miroszláv 

docens, II. RF KMF 

 

Az információelmélet egyik ága, amely az üzenetek és azokat tükröző jelek 

azonosításának módjait vizsgálja. A kódoláselmélet feladata az információforrás és a 

kommunikációs csatorna párosítása. A kódolás egyszerre diszkrét és folyamatos információ, 

mely információforráson keresztül jut el a felhasználóhoz. Richard Hamming (1915-1998) 

fektette le a hibaészlelés és -javító kódolás alapjait. 1950-ben adta ki az őt híressé tevő művét, 

a hibajavító kódolás alaptanulmányait. 

A kódoláselmélet főbb problémái közé tartozik egy-egy kódolás kérdése, valamint 

egy kommunikációs csatorna megvalósítása hibák és adott feltételek alapján. Tegyük fel, 

hogy bináris számjegyek sorozatát továbbítják egy zajos csatornán. Néha a zaj csatornára 

gyakorolt hatása miatt az átvitt egy-est félreértelmezi nullának, vagy az átvitt nullát egynek. 

Bár nem tudjuk megakadályozni az ilyen hibákat a csatornában, viszont a kódolás lehetővé 

teszi, hogy korlátozzuk a nem kívánt hatásokat. 

Munkámban az algebrai kódoláselmélet hibajavító kódolás ágának főbb 

meghatározásait és jellegzetes tulajdonságait mutatom be. Az első három fejezet a kódolás  

fontosabb elméleti részeit mutatja be. Az utolsó fejezetben saját tapasztalatom alapján 

gyakorlati jellegű feladatok megoldását mutatom be. 

Felhasznált irodalom 

1. Э. Берлекэмп Алгебраическая теория кодирования. Москва: Мир, 1971. с.478. 

2. Györfi L., Győri S., Vajda I. Információ- és kódelmélet. Typotex, 2010. 373 old. 
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Balla Eszter 

A nemesi családok szerepe a református egyház életében Korláthelmecen 

 

Vezetőtanár: Dr. Zubánics László 

igazgatóhelyettes, tanszékvezető, UNE UMOTI 

 

A reformációt először olyanok fogadták be, akik képesek voltak véleményt alkotni, 

illetve elgondolkodni a vallásnak a kort mozgató kérdéseiről. A kárpátaljai protestantizmust 

a nagy politikai tekintéllyel bíró főurak emelték fontosabb szerepkörbe, a Korláth család 

közreműködésével pedig a XVI. század közepén Korláthelmecre is elért a reformáció. A 

család a templom patrónusaként különböző adományokkal támogatta az egyházat. A 

református egyház segítéséhez a Korláthok mellett több nemesi família is hozzájárult. 

Előadásomban igyekszem bemutatni, milyen szerepet töltöttek be a különböző nemesi 

családok a református egyház patronálásában a szóban forgó településen, hogyan járultak 

hozzá az egyház fennmaradásához. 

Témaválasztásom személyes indíttatású, ugyanis Korláthelmecen születtem és itt 

nőttem fel, jómagam is református vagyok. Kutatásimhoz forrásként a Korláthelmeci 

Református egyház iratai szolgáltak alapul, melyekhez a gondnokunk engedélyezett 

számomra hozzáférést. Ezek a dokumentumok óvatos bánásmódot igényelnek, az iratok 

legrégebbije több mint 200 éves. 
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Becske Pál-Zsolt 

Iskolai alapítványok és azok alapítói a történelmi Máramaros-Ugocsai Református 

Egyházmegyében (1840–1912) 

 

Vezetőtanár: Dr. habil. Szabadi István 

egyetemi oktató, Debreceni Egyetem 

igazgató, Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára 

 
 

Az utóbbi évtizedekben a magyar történeti szakirodalomban számos tanulmány és 

forráskiadvány jelent meg a történelmi Magyarország egyes városaiban, oktatási 

intézményeiben, illetve különböző egyházigazgatási egységeiben kibontakozó 

alapítványozással kapcsolatban. Ennek ellenére az iskolai alapítványokkal viszonylag kevés 

tanulmány, elemzés foglalkozik. Különösen igaz ez a történelmi Máramaros-Ugocsai 

Református Egyházmegyében teret nyerő 19–20. századi iskolai célú alapítványozásra, mely 

ez idáig jobbára kívül esett a hazai történeti kutatások látókörén. Az egyházmegyében az 1840 

és 1912 közötti időszakban számos iskolai alapítvány létrehozására került sor. Ezek az 

alapítványok nagyrészt az árva és/vagy hátrányos anyagi körülmények között élő tanulók 

segélyezését, az eredményes növendékek megjutalmazását, részben pedig az egyes 

szakismeretek oktatását, illetve a református elemi iskolák fenntartását, fejlesztését 

szolgálták. Az alapítók többségében magánszemélyek voltak, akik főként egyéni formában 

tettek alapítványokat. Jelen munka az egyházmegye hat egyházközségében (Dolha, Visk, 

Hosszúmező, Máramarossziget, Nagyszőlős, Kisbábony) létesített tizennyolc alapítvány főbb 

jellemzőit, valamint az egyéni alapítványtevők társadalmi összetételének sajátosságait 

kívánja bemutatni. 

Kulcsszavak: Máramaros-Ugocsai Ref. Egyházmegye, iskolai alapítvány, alapítók. 
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Bogáthy Eszter 

A Covid19 elterjedésének földrajzi sajátosságai Kárpátalján 

 

Vezetőtanár: Dr. Molnár József 

tanszékvezető, II. RF KMF 

 

A Covid19-világjárvány a SARS-CoV-2 vírus által a Covid19 elnevezésű betegséget 

okozó pandémia, amelyet 2019 decemberében fedeztek fel a kínai Vuhan városában. A 

járvány első hivatalos kínai neve új típusú koronavírus járvány-incidens volt. 

A vírusos fertőzést okozó járvány kitörésekor tömegesen jelentek meg 

tüdőgyulladásos betegségben szenvedő emberek a városban, amelynek nem volt 

egyértelműen meghatározható oka. Az új, korábban nem azonosított koronavírustörzs első 

előfordulását 2019. november 17-éig vezették vissza. A járványt 2020. március 11-én az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította. 

Kutatásunkban földrajzilag szeretnénk megvizsgálni Kárpátaljára vonatkozóan a 

koronavírus-járvány terjedését, a fertőzések és a halálozások számát járásonként és 

településenként. 

Az adatokat egy olyan internet oldalról szedjük le, amely az Ukrajnában Covid19 

gyanújával vagy igazolt diagnózisával kórházba került, illetve a fertőzés következtében 

elhunyt egyének számát adja meg megyékre, járásokra és településekre lebontva. 

A weboldal adatai közül az igazolt fertőzöttek és a halálozások számát fogjuk 

megvizsgálni elsőként járási és települési szintre lebontva, elemezve a vírus földrajzi 

elterjedésének a megyei sajátosságait. Összehasonlítjuk a települések fertőzöttségét típusuk, 

nagyságuk, elhelyezkedésük alapján. Érdekesnek ígérkezik a járvány terjedése időbeli 

változásainak a vizsgálata, ami rávilágíthat a feltárt jellegzetességek okaira is.  

A kutatás legfontosabb várható eredményei: 

• a Covid19 járvány földrajzi elterjedésének a feltárása Kárpátalján; 

• a fertőzés terjedése időbeli sajátosságainak a megismerése; 

• a fentiek alapján a járvány lefutását befolyásoló tényezők esetleges 

azonosítása.  
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Lévai Evelin Erzsébet 

Kárpátalja idegenforgalmi vonzerőinek keresletelemzése a bátyúi kistérség (Beregszászi 

járás) lakosainak körében 

 

Vezetőtanár: Tóth Attila 

adjunktus, II. RF KMF 

 

Napjainkban a turizmus egyre nagyobb szerepet tölt be mind az emberek életében, 

mind pedig teljes régiók vagy országok gazdasági szerkezetében. Ez a tendencia Kárpátalján 

is érvényesül. 

Megyénk jelentős természeti és társadalmi turisztikai erőforrásokkal rendelkezik, 

viszont ezen erőforrások nincsenek kellőképpen hasznosítva, illetve reklámozva se az 

emberek felé, ennek következtében sokan nem ismernek különféle turisztikai attrakciókat. 

A koronavírus járvány megfékezésére irányuló korlátozó tevékenységek 

természetesen éríntették a turisztikai célú utazásokat is. Ez már csak tetézte a 2014-ben 

kirobbant katonai konfliktus által okozott károkat, ugyanis a külföldi turistaérkezések a 

nullára csökkentek, így egyértelműen a belföldi turizmus dominál Kárpátalján, igaz főleg az 

ország más megyéiből érkező révén. 

Elég gyakran tapasztaljuk mind a szűkebb, úgy a tágabb környezetünkben, hogy a 

kárpátaljai lakosok kellőképpen nem ismerik vidékünk idegenforgalmi attrakciót, 

lehetőségeit, vagy ha igen, akkor csak nagyon felületesen. Az adott jelenség vizsgálatára 

irányul kutatásunk, amely során szeretnénk felmérni egy fiatal kárpátaljai magyar többségű 

kistérség lakosságának ismeretét, hozzáállását Kárpátalja idegenforgalmi vonzerőihez, 

továbbá a kárpátaljai turisztikai célú utazásokkal kapcsolatos tendenciákat. Az adott kutatást 

egy reprezentatív mintavételen alapuló kérdőíves felméréssel valósulna meg. 
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Linc Annamária 

Határon átnyúló együttműködés a magyar-ukrán határon az Európai Unió támogatási 

programjainak tükrében 

 

Vezetőtanár: Dr. habil. Bottlik Zsolt 

egyetemi docens, ELTE TTK 

 

Jelen felmérés célja, hogy megvizsgálja a magyar-ukrán viszonylatban megvalósult 

határon átnyúló együttműködéseket, azok eredményeit és hatásait. A kutatás központjában 

álló kérdést szakirodalom és internetes adatbázis elemzéssel, valamint lokális aktorokkal 

készített interjúk segítségével jártuk körbe. A vizsgálat során feltártuk, hogy a megvalósuló 

határon átnyúló együttműködések projektjei által kitűzött célok és eredmények hogyan és 

milyen mértékben segítik a magyar-ukrán határ menti területek fejlődését. A kutatás 

eredményeként láthatjuk, hogy a megvalósult projekteknek hatásai leginkább a 

mikrokörnyezetükben érzékelhetőek, kiugró regionális fejlődést nem idéztek elő. 

Ugyanakkor az elvégzett elemzések és interjúk arra is rávilágítottak, hogy az Európai Unió 

támogatási programjai nélkül ezek a fejlesztések sokkal kisebb mértékűek lettek volna, vagy 

kivitelezésük nem történhetett volna meg. 
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Nagy Gabriella 

Turisztikai desztinációk pozícionálása hálózatelméleti megközelítésben 

 

Vezetőtanár: Dr. Aubert Antal 

egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem 

 

Az utazási trendekben erősödő individuum szerepe miatt a stratégiaalkotás 

folyamatában nagyobb hangsúlyt kapnak a fogyasztói döntések. Az előadás alapjául szolgáló 

kutatás módszertanában épp ezért a már megvalósult fogyasztói döntéseket, a turisták utazási 

szokásait és preferenciáit vizsgálja. A vendégek adott turisztikai desztináción belüli 

idegenforgalmi célú mozgását összefüggő hálózatként értelmezzük, és az egyes célterületek 

hálózatban betöltött pozícióját vizsgáljuk. Majd a hálózat által leírt mozgást követve 

profilozzuk az egyes célterületeket a korábban megvalósult fogyasztói döntések alapján. Az 

eredményben tárgyalt pozíciók segítik a vizsgált célterületek desztinációs piacon való 

elhelyezését.  

Kulcsszavak: desztinációmenedzsment, turizmus, piacszegmentálás, hálózatelemzés. 
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Pohilecz Szilveszter 

A Schönbornok, mint a munkács-szentmiklósi uradalom kegyurai a XVIII. században 

 

Vezetőtanár: Dr. Csatáry György 

tanszékvezető, II. RF KMF 

 

 

A római katolikus egyház az egykori Bereg vármegye területén jelentősen 

visszaszorult a XVIII. század elejére, és gyakorlatilag a Rákóczi szabadságharcot követően 

újjá kellett szervezni. A vármegye legnagyobb részét, több mint 60%-át kitevő Munkács-

szent miklósi uradalom 1726-tól a Schönborn grófi család birtokába került, akik 1740-től a 

vármegye örökös főispánjai voltak.  

A dominium első két birtokosa magasrangú egyházi személy volt. Lothar Franz von 

Schönborn mainzi érsek, Friedrich Karl von Schönborn pedig bambergi és würzburgi püspöki 

címet töltött be. A család későbbi tagjai számára pedig a birtok öröklésének feltétele volt a 

katolikus vallás. Bár a század folyamán személyesen nem jártak a számukra hatalmas 

távolságra lévő területen, és az általuk kinevezett tisztviselők által irányították a 126 falut 

kitevő uradalmat. De jellemző volt, hogy kegyúrként tevékenyen támogatták az újra 

megerősödő katolikus egyházat a birtokon.  

A kutatásom során, a levéltári források alapján, szeretném bemutatni: a Schönborn 

család tagjai milyen kegyúri tevékenységet végeztek a korszak során és ők, valamint az 

utasításaikat végrehajtó uradalmi tisztikar, hogyan segítették a római katolikus egyház 

megerősödését a vármegye területén. 
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JEGYZET 

 


