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Program 
 

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

10:10 – 10:30  Megnyitó 

  Dr. Csernicskó István  

  rektor, II. RF KMF 

  Marosi István 

  főiskolai lelkész, Görögkör 

  Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium 

10:30 – 11:00  Plenáris előadás: 

  Dr. Janka Ferenc  

filozófus, tanszékvezető főiskolai tanár, Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar 

  „Hit és tudás” 

11:00 – 13:00  Pályamunkák bemutatása 

13:00 – Eredményhirdetés, a konferencia lezárása 

 

 

Az értékelő bizottság tagjai: 
 

I. Matematika- és fizikatudományi szekció 

 

Dr. Kucsinka Katalin 

tanszékvezető, II. RF KMF Matematika és Informatika Tanszék 

Turóci-Sütő Jolán 

előadó tanár, UNE UMOTI Fizika és Matematika Tanszék 

Román Erika 

tanár, II. RF KMF Matematika és Informatika Tanszék 

 

II. Társadalomtudományi szekció 

 

Dr. Berghauer Sándor 

docens, II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék  

Dr. Ivancsó István 

teológiai tanár, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 

Dr. Szabó Irén 

szakmai vezető, Görögkatolikus Múzeum (Nyíregyháza) 
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I. Matematika- és fizikatudományi szekció 

 

Baksa Adrien 

II. RF KMF 

Matematika szak, BSc IV. évfolyam 

Véges p-csoportok felbonthatatlan mátrixreprezentációi kommutatív gyűrűk felett 

e-mail cím: adrienbaksa@gmail.com 

 

Bence Norbert 

Ungvári Nemzeti Egyetem, Fizika Kar 

PhD-hallgató 

A görbület meghatározása a rugalmas proton-proton szórásban 

e-mail cím: bencenorbert007@gmail.com 

 

Mozgovoj István 

II. RF KMF 

Matematika szak, BSc IV. évfolyam 

Az egységek rendjének meghatározása a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport 

csoportalgebrájának egységcsoportjában 

e-mail cím: brainhowl@gmail.com 

 

Papp Gabriella 

Debreceni Egyetem, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola 

PhD-hallgató 

Tudásszintmérés e-tesztek segítségével 

e-mail cím: p.gabica.17@gmail.com 
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 Pályamunkák 
             

 

II. Társadalomtudományi szekció 

 

Balog Henrietta 

II. RF KMF 

Turizmus szak, BSc III. évfolyam 

A ,,Határtalanul,, program keretében érkező magyarországi általános iskolás diákok és 

tanáraik kárpátaljai utazásainak vizsgálata 

e-mail cím: baloghencso41@gmail.com 

 

Espán Margaréta 

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak. BA III. évfolyam 

A szenteltvíz felhasználása a népi vallásgyakorlatban Kárpátalja Nagyszőlősi és 

Beregszászi járásának néhány magyar települése példáján, ill. ezek összefüggése a 

szentelmény teológiai értelmezésével 

e-mail cím: espanmargareta@gmail.com 

 

Kovács Júlia 

II. RF KMF 

Turizmus szak, BSc IV. évfolyam 

Az utazási szokások változása a COVID-19 járvány hatására Kárpátalja lakossága 

körében 

e-mail cím: azutolsojulcsi@gmail.com 

 

Kótonovics István 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kánonjogi Posztgraduális Intézet 

PhD-hallgató 

A görögkatolikusokra vonatkozó jogrend a sajátjogú egyházi tagság szabályozásában a 

trentó-utáni korban 

e-mail cím: kotonovics.istvan@gmail.com 

 

Sereghy Xénia 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kánonjogi Posztgraduális Intézet 

PhD-hallgató 

Milyen lehetőségeket kínál a keleti büntetőjog a latin büntetőjog megújításához? 

e-mail cím: sereghy.xenia@gmail.com 
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Szaplonczay Máté 

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 

PhD-hallgató 

Grande munus – XIII. Leó pápa és a keresztény kelet 

e-mail cím: mszaplonczay@orientale.it 
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Baksa Adrien 

Véges p-csoportok felbonthatatlan mátrixreprezentációi kommutatív gyűrűk felett 

 

Vezetőtanár: Dr. Sztojka Miroszláv 

docens, II. RF KMF 

 

A csoportelmélet az algebra egyik legsikeresebb ága, amelyet a matematika minden 

területén alkalmaznak. Csoportokkal leggyakrabban szimmetriacsoportok formájában 

találkozunk, például geometriában a síkidomok és testek, modellelméletben és algebrában a 

struktúrák szimmetriáit (automorfizmusait) említhetjük. A reprezentációelmélet a 

permutációcsoportok és mátrixalgebrák tanulmányozásával veszi kezdetét. A csoportok 

tanulmányozásának ezen megfontolásával Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917) és 

William Burnside (1852-1927) foglalkozott, mivel az elméleti számításokat könnyebb 

elvégezni egy mátrix csoportban, mint egy absztrakt csoportban.  

A csoportok reprezentációelméletét egy kellően teljes és könnyen használható 

formában Frobenius fejlesztette ki a 19. század utolsó két évtizedében. Frobenius és 

Burnside munkájának köszönhetően a reprezentációelmélet fontos szerepet játszott a véges 

absztrakt csoportok elméletben.  

Munkámban a véges csoportok mátrixreprezentációinak főbb meghatározásait és 

azok jellegzetes tulajdonságait mutatom be. Továbbá tartalmaz néhány fontosabb 

eredményt, amelyeket a véges p-csoportok mátrixreprezentációinak kutatása során értek el. 

Ide tartozik számos tétel, melyekkel megoldották a véges p-csoport felbonthatatlan 

mátrixreprezentációjának rendjéről szóló problémát különböző esetekben. 

Az utolsó fejezetben a véges p-csoportok felbonthatatlan nemekvivalens 

mátrixreprezentációinak számát tanulmányoztam. Egy már korábban megfogalmazott és 

bebizonyított tétel felhasználásával sikerült bebizonyítani egy tételt. 
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Bence Norbert 

A görbület meghatározása a rugalmas proton-proton szórásban 

 

Vezetőtanár: Dr. Lengyel Alexander 

tudományos főmunkatárs 

Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia, Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet 

 

Jelen kutatási munkában megvizsgáltuk a rugalmas pp-szórás fenomenológiáját 

széles energiatartományban olyan modell alkalmazásával, amelyben a szórási amplitúdó 

analitikai tulajdonságaiban a t-csatorna 〖t_0=4m〗_π^2 küszöb szingularitásait vesszük 

figyelembe. Ez a dőlési görbe gyorsabb változását okozza |t|-átadott impulzus tartományban 

a kiválasztott modellünkhöz viszonyítva, illetve megfelelően tükrözi a dőlés t-függőség 

sima részét konkáv görbe formájában, amelyet az átfedő t-szakaszok modelltől független 

eljárásnak a segítségével találtunk meg. 

A dőlés és a görbület értékei észrevehetően meghaladják a hasonló modellek 

korábban kiszámított értékeit, a keresztcsatorna fizikai küszöbértékének 〖t_0=4m〗_π^2-

re kiválasztásával. A nem exponenciális módosítással kiszámított B(s,0) dőlés megtartja 

logaritmikus (lns) szerinti viselkedését. 

Kutatásunk eredményeként elmondható, hogy a Pomeron pólus reziduumát 

tartalmazó nem exponenciális φ(t) függvény együttesen a nemlineáris Pomeron α(t) 

pályával a szórási amplitúdóban erősen korrelálnak a létező adatokkal. 

A C_pp (s,0) görbület energia szerinti viselkedése, figyelembe véve a nem 

exponenciális reziduum függvényt és a nemlineáris Pomeron pályát, csökkenő tendenciát 

mutat, illetve metszi az energiatengelyt √s>〖10〗^4  TeV-nél, vagyis az „aszimptópia” 

lényegesen magasabb energiáknál áll be. 
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Mozgovoj István 

Az egységek rendjének meghatározása a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport 

csoportalgebrájának egységcsoportjában 

 

Vezetőtanár: Kudlotyák Csaba 

adjunktus, II. RF KMF 

 

A dolgozat témája, a kételemű test feletti nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport 

csoportalgebrája egységcsoportjának vizsgálata. A csoportalgebra fogalmát Frobenius 

alkotta meg XX. században. Ez az új algebrai konstrukció igen hasznosnak bizonyult a 

véges csoportok reprezentációinak tanulmányozása során. A csoportgyűrűk 

egységcsoportjának vizsgálata az 1940-es években az algebrai topológia hatására kezdődött 

G. Higman kutatásainak köszönhetően és máig igen sok megválaszolatlan problémát 

tartalmaz. 

A dolgozatban meghatároztuk a kételemű test feletti nyolcadrendű diéder- és 

kvaterniócsoport csoportalgebrája egységcsoportjában az elemek rendjét. 
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Papp Gabriella 

Tudásszintmérés e-tesztek segítségével 

 

Vezetőtanár: Dr. habil. Korenova Lilla 

docens, Comenius Egyetem, Pozsony 

 

Hagyományos teszteket mindig is alkalmaztak az oktatásban a megszerzett tudás 

mértékének differenciáló felmérésére. A diákok matematikából szerzett tudásának 

felmérésére jellemzően azokat a feladatlapokat alkalmazzák, melyek nyitott feladatokat 

tartalmaznak, így a megoldás menetének elsajátítása szembetűnően mérhető. 

A technológia fejlődésével nagyobb hangsúlyt kaptak a tesztek. Egyre inkább fontos 

lett a matematikaoktatásban is azoknak az e-teszteknek a létrehozása, melyek itemei között 

feleletválasztó, igaz-hamis, rövid válasz, valamint kihagyott fogalom bepótlása is szerepel. 

Ezekben az esetekben a feladatok megoldásának menete háttértbe szorul. 

A tanulmány irodalmi áttekintésében összefoglalom a hagyományos és elektronikus 

tesztelés főbb tudnivalóit. A továbbiakban bemutatok egy kutatást, melynek célja volt a 

kizárólag feleletválasztó itemű e-tesztes és hagyományos feladatlapos tudásszintmérés 

összehasonlítása adott tananyag elsajátítása közben. A kutatást a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és adóügy szakos II. évfolyamos hallgatói körében 

végeztem 2020/21-es tanév I. félévében Valószínűségszámítás és matematikai statisztika 

tárgyból. A hallgatók két elektronikus és egy hagyományos tesztet írtak, mely során arra a 

következtetésre jutottam, hogy a tisztán feleletválasztó itemekből álló e-tesztek nem mérnek 

elég pontosan akkor sem, ha a disztraktorok jól vannak megválasztva. 
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Balog Henrietta 

A ,,Határtalanul,, program keretében érkező magyarországi általános iskolás diákok és 

tanáraik kárpátaljai utazásainak vizsgálata 

 

Vezetőtanár: Dr. Sass Enikő 

docens, II. RF KMF 

 

A tanulmányom megírását több dolog is ösztönözte. Elsősorban idegenvezetőként, 

már három éve vagyok kapcsolatban a "Határtalanul" program keretében érkező iskolás 

csoportokkal, mely kirándulások során igyekszek bemutatni számukra Kárpátalja 

látnivalóit, az itt élő emberek életét, szokásait, hagyományait. Másodsorban személyes 

indíttatásból, ugyanis amikor először részt vettem a programban, mint a pályázatot nyert 

intézmény egyik tanulója, arra lettem figyelmes, hogy ez a program lehetőséget ad a 

Kárpát-medencében a magyar iskolásoknak, tanulóknak megismerni saját örökségüket és 

őseik útját bejárni. 

Sokan azt állítják, hogy a fiatal korban történő utazások, egy addig ismeretlen ország 

felfedezése és új emberekkel való megismerkedés, befolyásolja az életfelfogást és nagyban 

hozzájárul az ember fejlődéséhez.  

A kutatásom fő célja a "Határtalanul" program keretében érkező magyarországi 

általános iskolás diákok és tanáraik kárpátaljai utazásainak vizsgálata, melynek kivitelezése 

érdekében primer és szekunder módszerek kerültek alkalmazásra. A munka első felében 

kiemelt szerepet kapott a szekunder források felkutatása, vagyis a témakörhöz tartozó 

szakirodalom összegyűjtése, értelmezése, elemzése. A primer kutatásban az imént említett 

magyarországi diákok és tanárok játszanak fő szerepet, akiknek a kárpátaljai utazásukat 

vizsgáltuk egy online kérdőíves felmérés által. A tanulmány pedig e kutatás eredményeit 

hivatott bemutatni. 
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Espán Margaréta 

A szenteltvíz felhasználása a népi vallásgyakorlatban Kárpátalja Nagyszőlősi és 

Beregszászi járásának néhány magyar települése példáján, ill. ezek összefüggése a 

szentelmény teológiai értelmezésével 

 

Vezetőtanár: Dr. Iváncsó István 

teológiai tanár, liturgikus tanszékvezető 

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola  

 
 

A görögkatolikus egyház liturgikus gyakorlatában több eszköz, tárgy megáldása, 

illetve – szentelményi mivoltukból adódóan – ezek tisztelete is társul. Ezek közül a 

legnevezetesebbek a szenteltvíz, az olaj, az antidór, a gyertya, a virágvasárnapi barka, a 

húsvéti pászka, a kolliva és a gyógyfüvek. A dolgozatomban szereplő kárpátaljai magyar 

települések példája is mutatja, hogy bár a szentelményeknek, ill. a dolgozatomban vizsgált 

szenteltvíznek, szilárd teológiai hátterük és értelmezésük van, felhasználásukhoz a 

néphagyomány tárgykörébe tartozó rituálék, hiedelmek is kapcsolódnak. Ezek többsége a 

szentelmény paraliturgikus gyakorlatában kap szerepet, tehát közvetlenül nem képezi az 

egyházi hagyomány részét, a két színtér mégsem elválasztható egymástól. A szentelési 

szövegek és a hagyományok összehasonlítása bizonyítja, hogy az otthoni körülmények 

között a szenteltvíz felhasználásával zajló rituálék, a szenteltvíznek tulajdonított védelmi és 

gyógyító erő gyökereit a vallási hagyományban kell keresnünk. 
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Kovács Júlia 

Az utazási szokások változása a COVID-19 járvány hatására Kárpátalja lakossága körében 

 

Vezetőtanár: Dr. Sass Enikő 

docens, II. RF KMF 

 

 A turizmus szektor stabil gazdasági növekedést mutatott az elmúlt évtizedekben, a 

gazdaság mozgatórugója lett. Ám időről időre megmutatkoznak a buktatói ennek az 

ágazatnak, hiszen rengeteg a befolyásoló környezeti tényező. Gazdasági válságok, katonai 

konfliktusok, természeti katasztrófák nem várt fordulatokat eredményeznek és gyors 

reagálást igényelnek a szektor résztvevőitől. A turisztikai iparra is mérhetetlen csapást 

jelentett egy új vírus megjelenése, s a turisztikai szakembereket újabb kutatásokra, 

elemzésekre és prognózisokra késztették. Ezen tanulmány megírását is a 2019 december 

végén Kínában azonosított új koronavírus és az általa okozott világméretű egészségügyi, 

gazdasági és politikai problémák ösztönözték. A világ lakosságának túlnyomó részét érintik 

a nemzetközi utazási korlátozások, melyek miatt alapjaiban kellett megváltoztatniuk 

tervezett utazásaikat. A fogyasztói magatartás gyökeres átalakuláson ment keresztül alig pár 

hónap leforgása alatt. Ezt a magatartásváltozást mi is tapasztaltuk környezetünkben, így 

konkrétan az utazási szokásokban bekövetkezett változásokat mi is vizsgálat alá vetettük a 

Kárpátalján élő lakosság körében egy online kérdőív segítségével. A tanulmány pedig e 

kutatás eredményeit hivatott bemutatni. 
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Kótonovics István 

A görögkatolikusokra vonatkozó jogrend a sajátjogú egyházi tagság szabályozásában a 

trentó-utáni korban 

 

Vezetőtanár: Dr. Szabó Péter 

egyetemi tanár 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

 

A keleti katolikusokat is érintő egyetemes zsinati rendelkezések, illetve ezekre a 

szabályokra épülő közös keleti jogrend pontos megértése széleskörű ismereteket igényel. A 

keleti katolikus öntudat meghatározó eleme az apostoli hagyományhoz való hűség és 

természetesen az Apostoli Szentszék iránti bizalom is. A Munkácsi Görögkatolikus Egyház 

státuszváltozásának lehetőségének tanulmányozása értelméből, fontos megismernünk az 

önálló sajátjogú státusz terminológia alakulását. Munkánk adott részének kidolgozásához 

szolgáló adatgyűjtés többek között a Szabó Péter sajátjogú egyházakat is érintő munkáinak 

kutatása, Norman P. Tanner  által a modern kor zsinatai közé sorolt három egyetemes 

szinódus dokumentumainak tanulmányozása, valamint a sajátjogú egyház 

terminológiájának folyamatos változása és kialakulása az évszázadok során. Kutatásunk 

alapjául szolgálnak elsősorban a zsinati határozatok, valamint a kodifikáció során 

meghatározott sajátjogú egyház kifejezés létrejötte és tagságának szabályozása. 
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Sereghy Xénia 

Milyen lehetőségeket kínál a keleti büntetőjog a latin büntetőjog megújításához? 

 

Vezetőtanár: Dr. Szabó Péter 

egyetemi tanár 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

 

Az egyháznak saját és született joga – saját, mert nem mást jogrendtől kapta – hogy 

azokat a krisztushívőket, akik valamilyen büntetendő cselekményt elkövettek, büntető 

rendelkezésekkel fenyítse. Ezen jog gyakorlása szükséges ahhoz, hogy az egyház be tudja 

teljesíteni a küldetését, mely a lelkek üdvösségére irányul. A lelkek üdvössége az egyház 

célja, ezért a kánoni büntetések a tettes megjavítását valamint a közösség védelmét 

szolgálják.   

Az egyházi személyek által elkövetett egyes súlyos cselekmények az utóbbi években 

újra rávilágítottak arra, hogy a büntetőjognak helye és szerepe van az egyházban. A 

gyakorlatban ugyanakkor, úgy tűnik, mintha nem mernék alkalmazni a büntetést. Annak, 

hogy a büntetőjognak csak kis szerep jut az Egyházban több oka is lehet. Egyrészt 

előfordulhat, hogy nem ismerik eléggé, vagy egyszerűen csak nem használják a már 

meglévő büntető normákat. Másrészt azonban felvetődhet az a kérdés is, hogy vajon a 

büntetőjog a jelenlegi formában alkalmas-e arra, hogy betöltse a funkcióját?   

Előadásomban a keleti Egyházak közös büntetőjogának (CCEO 1990, XXVII-

XXVIII. titulus) azon pontjait vizsgálom, szem előtt tartva a hatályos latin törvénykönyv 

(CIC 1983) ide vonatkozó normáit és a régi kodifikált büntetőjogot (CIC 1917) is, melyek a 

hatályos latin büntetőjog reformja szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírhatnak.  

Előadásom célja, hogy egy rövid betekintést nyújtsak a keleti törvénykönyv 

büntetőjogi sajátosságaiba, kiemelve azon területeket, melyeknél e szabályozás –úgy tűnik– 

önmagán túlmutató relevanciával is rendelkezik. 
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Szaplonczay Máté 

Grande munus – XIII. Leó pápa és a keresztény kelet 

 

Vezetőtanár: Dr. Szabó Péter 

egyetemi tanár 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

 

Szent Péter utódai számára mindig fontos volt a keleti katolikus egyházakkal való 

törődés. A 19. század végéig azonban nem mindig tartották ezeket egyenrangúnak a latin 

(római) rítussal, melynek elsőbbségét gyakran hangsúlyozták („praestantia ritus latini”). 

Gyökeres változást jelentett egy ilyen kiindulóponthoz képest XIII. Leó pápa 1894-es, 

Orientalium dignitas (’A Keletiek méltóságáról’) kezdetű apostoli levele, melyben a 

keletiek fegyelmének megtartását és védelmét sürgette, elismervén ezen egyházak 

ősiségének kiemelkedő súlyát, és hagyományainak fontosságát az Egyetemes Egyházban.  

XIII. Leó „pápaságának kezdetétől fogva nagy szeretettel fordítva szemeit a 

keresztény Kelet népei felé”. Leó pápa keletiek iránti tanúsított figyelme elsősorban azon 

mély vágyában gyökeredzett, hogy az akatolikus keleti közösségekkel helyreállítsa az 

egységet, a katolikus keletiek méltóságát pedig visszaállítsa. Személyes elkötelezettsége 

mellett azonban olyan történelmi események is indokolták a keletiekkel való törődést, 

melyeket elődjétől örökölt. 

Előadásomban tömören ismertetem XIII. Leó pápa pontifikátusát a keletiekkel való 

viszonylatban, röviden bemutatom tevékenységének és gondolkodásmódjának fontosabb ide 

vonatkozó aspektusait. 

 

 


