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Nappali és levelező képzések: 
 

 
 

UTAZÁSSZERVEZÉS  

ÉS ÉRTÉKESÍTÉS 

(ELŐADÁS+GYAKORALT) 

Nappali tagozat Levelező tagozat 

BAI0103 (FOSZK II. évfolyam) BAI0103L (FOSZK II. évfolyam) 

 

IDEGENVEZETÉS 

(GYAKORALT) 

Nappali tagozat Levelező tagozat 

BTV1104 (turizmus-vend. BA.) 

FTV2102 (FOSZK II. évfolyam) 

BTV1104L (turizmus-vend. BA.) 

FTV2102L (FOSZK II. évfolyam) 
 

NEMZETKÖZI 

TURIZMUSFÖLDRAJZ 

(ELŐADÁS) 

Nappali tagozat Levelező tagozat 

BAI0104 (FOSZK I. évfolyam) BAI0104L (FOSZK I. évfolyam) 

 

MAGYARORSZÁG 

TURIZMUSFÖLDRAJZA 

(ELŐADÁS+GYAKORLAT) 

Nappali tagozat Levelező tagozat 

FDO1223 (földrajz osztatlan) FDO1223L (földrajz osztatlan) 

 

Levelező képzések: 
 
 

ÁLTALÁNOS GAZDASÁGFÖLDRAJZ 1.  

(ELŐADÁS+GYAKORALT) 

Levelező tagozat 

OFD1110L (tanári, 4 félév) 
 

FÖLDRAJZI FOLYAMATOK TÉRBEN ÉS IDŐBEN 

(ELŐADÁS) 

Levelező tagozat 

OFD1131L (tanári, 4 félév) 
 

A HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ELMÉLETE ÉS A  

HATÁRMENTI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE (ELŐADÁS) 

Levelező tagozat 

BFD2147L (földrajz BSc.) 
 

PÁLYÁZATÍRÁS MÓDSZERTANA  

(GYAKORLAT) 

Levelező tagozat 

BFD2148L (földrajz BSc.) 
 

TERÜLETI TERVEZÉS  

(ELŐADÁS) 

Levelező tagozat 

BFD2149L (földrajz BSc.) 
 

SZABADIDŐ TURIZMUS 

(GAKORLAT) 

Levelező tagozat 

FDO1442L (földrajz osztatlan) 

BAI0105L (turizmus-vend. BA.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TANTÁRGYI 

KÖVETELMÉNYEK 
2022/23 tanév I. félév 

Dr. Lenkey Gábor, PhD 
Utazásszervezés 

és értékesítés 

BAI0103 

BAI0103L 
(előadás+gyakorlat) 

 

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely nappali tagozaton a vizsgaidőszak első napjáig, levelező 

tagozaton a vizsgaidőszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. A gyakorlati 

foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű 

képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 
 

Tematika (az elsajátítandó tananyag): 

 Szorgalmi időszak első 7 hét (jelenélti oktatás): 

1. A turizmus rendszere és a környezet I. 

(A turizmus rendszere, A turizmus gazdasági jelentősége Magyarországon) 

2. A turizmus rendszere és a környezet II. 

(A magyar turizmus kínálata, A turisztikai intézményrendszer) 

3. Az utazásszervezés és az utazásértékesítés alapjai 

4. Utazásszervezés (A turisztikai termék) 

5. Kiutaztatás I. (Előkészítés, Értékesítés) 

6. Kiutaztatás II. (Lebonyolítás, Elszámolás) 

7. Előkalkuláció számítása, forgatókönyv készítése, hivatalos levél írása 

 Szorgalmi időszak második 7 hét (várhatóan online oktatás): 

8. Beutaztatás (Előkészítés, Értékesítés, Lebonyolítás, Elszámolás) 

9. Belföldi utazásszervezés (Előkészítés, Értékesítés) 

10. Belföldi utazásszervezés (Lebonyolítás, Elszámolás) 

11. Kiegészítő utazási irodai tevékenységek 

12. Pénzügyi ismeretek I. (A pénz funkciói, A bankok, Banki műveletek, NAV)  

13. Hallgatói előadások  

14. Gyakorlati vizsga 
 

Gyakorlat: A gyakorlat sikeres teljesítéséhez a félév során – előzetes egyeztetés alapján – adott 

témakörben elkésztett power pointos prezentációt kell tartani (15-20 perc terjedelemben), illetve a félév 

végi gyakorlati vizsgát min. elégséges szinten teljesíteni. 
 

Irodalom: 
 

FODORNÉ SZUCSÁK ÉVA – SZŰCS LÁSZLÓ (2015): Turizmus és utazásszervezés, Kiadó: Műszaki 

Könyvkiadó Kft., 304 p., ISBN 978 963 16 6578 9 
 

Levelező tagozat: 
 

 (BAI0103L): 2022.09.09. (péntek) (13-tól 18 óráig); 2022.09.24. (szombat) (08-tól 13 óráig); 

2022.11.11. (péntek) (08-tól 12 óráig) a nappali tagozat tananyagával megegyező. 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 5. Dr. Lenkey Gábor 

adjunktus 
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TANTÁRGYI 

KÖVETELMÉNYEK 
2022/23 tanév I. félév 

Dr. Lenkey Gábor, PhD Idegenvezetés  
FTV2102 

FTV2102L 

BTV1104L 
(gyakorlat) 

 

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely nappali tagozaton a vizsgaidőszak első napjáig, levelező 

tagozaton a vizsgaidőszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. A gyakorlati 

foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű 

képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 
 

Tematika (az elsajátítandó tananyag): 

 

A szorgalmi időszak első felében (jelenléti oktatás) heti 2 x 45 perc gyakorlati óra helyett, 4 x 45 perc 

gyakorlati óra kerül megtartásra, így az Idegenvezetés gyakorlati oktatására az első 7 szorgalmi héten 

kerül sor. 
 

1. Az idegenvezetés történelmi előzményei; Pályaalkalmassági feltételek I. 

(pszichológia, kommunikáció, marketing) 

2. Pályaalkalmassági feltételek II. (országismeret, nyelvismeret, etikett, protokoll); Alapvető 

idegenvezetői dokumentumok (forgatókönyv, voucher) 

3. Az aktív turizmus idegenvezetői feladatai – Beutazás, Kiutazás 

4. A kongresszusi és rendezvényturizmus idegenvezetői feladatai 

5. A városnézés módszertana, Utastipológia, Rendkívüli események és utasbiztosítás 

6. Idegen kultúrák kaleidoszkópja  

7. Hallgatói előadások, Gyakorlati vizsga 

 

 

Gyakorlat: A gyakorlat sikeres teljesítéséhez a félév során – előzetes egyeztetés alapján – adott 

témakörben elkésztett power pointos prezentációt kell tartani (15-20 perc terjedelemben), illetve a félév 

végi gyakorlati vizsgát min. elégséges szinten teljesíteni. 
 

Irodalom: 
 

GÁL GYÖNGYI (2004): Az idegenvezetés elmélete és gyakorlata, Kiadó: Képzőművészeti Kiadó; 136 

p., ISBN: 963 336 934 7 
 

Levelező tagozat: 

 

 (BTV1104L, FTV2102L): 2022.09.09. (péntek) (09-től 13 óráig); 2022.09.10. (szombat)  

(08-tól 13 óráig) a nappali tagozat tananyagával megegyező. 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 5. Dr. Lenkey Gábor 

adjunktus 
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TANTÁRGYI 

KÖVETELMÉNYEK 
2022/23 tanév I. félév 

Dr. Lenkey Gábor, PhD 
Nemzetközi 

turizmusföldrajz 
BAI0104 

BAI0104L 
(elmélet) 

 

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely nappali tagozaton a vizsgaidőszak első napjáig, levelező 

tagozaton a vizsgaidőszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. A gyakorlati 

foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű 

képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Tematika (az elsajátítandó tananyag): 

 

A szorgalmi időszak első felében (jelenléti oktatás) a tárgyból nincs előadás, majd a szorgalmi időszak 

második felében várható online oktatás keretében (ez esetben – MS Teams használatával) heti 2 x 45 

perc helyett, 4 x 45 perc elméleti előadás megtartására kerül sor. 

 

1. A turizmusról általában. A turizmus fejlődése a kezdetektől napjainkig. A nemzetközi turizmus 

mai helyzete, globális trendek. Európa turizmusföldrajza. 

2. Franciaország és a Brit-szigetek országai (Nagy-Britannia, Írország), Németország és a Benelux 

államok (Belgium, Hollandia, Luxemburg), Észak-Európa Finnország, Svédország, Norvégia, 

Dánia, Izland) 

3. Oroszország és a Balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia), Az Alpok országai (Ausztria, 

Lichtenstein, Svájc), Közép Európa országai (Csehország, Szlovákia, Lengyelország) 

4. Az Ibériai-félsziget országai (Spanyolország, Portugália, Andorra, Gibraltár), Az Appenin-

félsziget országai (Olaszország, San Marino, Vatikán, Málta) 

5. A Balkán-félsziget országai (Albánia, Görögország, Ciprus, Bulgária, Románia, Törökország), 

Afrika turizmusföldrajza 

6. Amerika turizmusföldrajza 

7. Ázsia és Óceánia turizmusföldrajza 
 

Irodalom: 

 

GYURICZA LÁSZLÓ (2008): A turizmus nemzetközi földrajza, Kiadó: Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest-Pécs, 319 p., ISBN 978 7296 28 4   

 

Levelező tagozat: 

 

 (BAI0104L): 2022.09.10. (szombat) (13-tól 18 óráig); 2022.09.24. (szombat) (13-től 17 óráig) 

a nappali tagozat tananyagával megegyező. 

 

 
Nyíregyháza, 2022. szeptember 5. Dr. Lenkey Gábor 

adjunktus 
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TANTÁRGYI 

KÖVETELMÉNYEK 
2022/23 tanév I. félév 

Dr. Lenkey Gábor, PhD 
Magyarország 

turizmusföldrajza 
FDO1223 

FDO1223L 
(elmélet + gyakorlat) 

 

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely nappali tagozaton a vizsgaidőszak első napjáig, levelező 

tagozaton a vizsgaidőszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. A gyakorlati 

foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű 

képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Tematika (az elsajátítandó tananyag): 

 

1. A turizmusföldrajz tárgya, diszciplináris kapcsolatai 

2. A turizmus általános definíciói, a földrajz és a turizmus kapcsolatrendszere 

3. Magyarország tájai 

4. A magyarországi turisztikai régiók általános bemutatása  

5. Budapest-Közép-Dunavidék turisztikai régió 

6. Nyugat-Dunántúl turisztikai régió 

7. Közép-Dunántúl turisztikai régió 

8. Dél-Dunántúl turisztikai régió 

9. Észak-Magyarország turisztikai régió 

10. Észak-Alföld turisztikai régió 

11. Tisza-tó turisztikai régió 

12. Dél-Alföld turisztikai régió 

13. Hallgatói előadások  

14. Gyakorlati vizsga 

 

Gyakorlat: A gyakorlat sikeres teljesítéséhez a félév során – előzetes egyeztetés alapján – adott 

témakörben elkésztett power pointos prezentációt kell tartani (15-20 perc terjedelemben), illetve a félév 

végi gyakorlati vizsgát min. elégséges szinten teljesíteni. 
 

Irodalom: 

 

MICHALKÓ GÁBOR (2011): Magyarország modern turizmusföldrajza, Studia Geographica sorozat; 

Kiadó: Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 288 p., ISBN 978 963 7296 29 1 

 

Levelező tagozat: 
 

 (FDO1223L): 2022.12.09. (péntek) (13-tól 18 óráig); 2022.12.10. (szombat) (08-tól 13 óráig) a 

nappali tagozat tananyagával megegyező. 
 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 5. Dr. Lenkey Gábor 

adjunktus 
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TANTÁRGYI 

KÖVETELMÉNYEK 
2022/23 tanév I. félév 

Dr. Lenkey Gábor, PhD 
Általános 

gazdaságföldrajz 1. OFD1110L 

(elmélet) 

 

A tárgy kollokviummal zárul. Írásbeli (és szóbeli) vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C 

vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a NEPTUN rendszerben kerül 

meghirdetésre. Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól 

elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.). 

 
 

Tematika (az elsajátítandó tananyag): 

 

2022. október 21. (péntek) (08-tól 13 óráig): 

 A gazdaságföldrajz fogalma, tárgya, alapfogalmai; A termelési tényezők  

 A gazdasági teljesítmény mérése, növekedés és fejlődés  

 A világgazdaság fogalma, kialakulása, fejlődése; A világgazdasági globalizáció nézőpontjai  

 A globalizáció társadalmi-gazdasági következményei, előnyök és hátrányok; A globalizáció 

és az államok (globális kormányzás, demokrácia) 

 

2022. október 28. (péntek) (08-tól 13 óráig): 

 A globális világgazdaság meghatározó folyamatai (világkereskedelem, külföldi 

tőkebefektetések); A világgazdaság térszerkezete (centrum-periféria viszonyok) 

 A globális világgazdaság kialakulását, fejlődését meghatározó tényezők (technológiai 

fejlődés, gazdaságpolitika, intézményrendszer)  

 Nemzetközi szervezetek (IMF, Világbank, WTO, OECD), Világgazdasági integrációk 

 A globális világgazdaság kulcsszereplői: a transznacionális vállalatok 

 

Irodalom: 

 

CSÉFALVAY ZOLTÁN (2004): Globalizáció 1.0, Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 254 p., 

ISBN 963-195-51-09  

MÁTÉ DOMICIÁN (2006): Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiá-

ból), Kiadó: Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 106 p. 

BERNEK ÁGNES (2002): A globális világ politikai földrajza, Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 436 p., ISBN 978-96319-442-42 

 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 5 Dr. Lenkey Gábor 

adjunktus 
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TANTÁRGYI 

KÖVETELMÉNYEK 
2022/23 tanév I. félév 

Dr. Lenkey Gábor, PhD 
Földrajzi folyamatok 

térben és időben OFD1131L 

(elmélet) 

 

A tárgy kollokviummal zárul. Írásbeli (és szóbeli) vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C 

vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a NEPTUN rendszerben kerül 

meghirdetésre. Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól 

elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.). 

 
 

Tematika (az elsajátítandó tananyag): 

 

2022. október 14. (péntek) (13-tól 18 óráig): 

 A földtudományi ismeretek az ember és a környezet viszonyrendszerében  

 Az ember származása és elterjedése a Földön, az emberi népesség eredete 

 Az emberi társadalom megjelenése és hatása a természetre 

 A térbeliség szerepe a társadalom életében, a társadalmi aktivitás térbeli kiterjedése 

 A földművelés és a városok eredete, fő regionális magterületek 

 Európa tengerentúli terjeszkedése, Amerika Kolumbusz után 

 

2022. október 21. (szombat) (13-tól 17 óráig): 

 A kultúra, mint regionális mutató; a nyelvek földrajza; a vallás földrajza 

 Nemiség és kulturális földrajz; a kultúrrégiók természete 

 A Föld urbanizációja, az urbanizáció dinamikája 

 Városok – globális és helyi léptékben 

 A globális világgazdaság, az emberiség jövője 

 

Irodalom: 

 

HAGGETT, PETER (2006): Geográfia – Globális szintézis, Kiadó: Typotex Kiadó, Budapest, 836 p., 

ISBN 978-963-9548-60-2 

TÓTH JÓZSEF (2010): Világföldrajz, Kiadó: Akadémiai Kiadó, Budapest, 1485 p., ISBN 978-963-

0589-48-2 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 5 Dr. Lenkey Gábor 

adjunktus 
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TANTÁRGYI 

KÖVETELMÉNYEK 
2022/23 tanév I. félév 

Dr. Lenkey Gábor, PhD 

A határmenti együtt-

működés elmélete és a 

határmenti térségek 

fejlesztése 

BFD2147L 

(elmélet) 
 

A tárgy kollokviummal zárul. Írásbeli (és szóbeli) vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C 

vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a NEPTUN rendszerben kerül 

meghirdetésre. Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól 

elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.). 

 
 

Tematika (az elsajátítandó tananyag): 

 

2022. december 02. (péntek) (08-tól 13 óráig): 

 Határok, határmentiség és határrégiók 

 A határmenti együttműködés új kihívásai a Kárpát-medencében 

 Történelmi dimenziók (Trianon, Határmentiség és perifériahelyzet) 

 A határrégiók gazdaságélénkítő szerepe és a határokon átnyúló együttműködések 

 

2022. december 09. (péntek) (08-tól 12 óráig): 

 Magyarország és államhatárai 

 Határmentiség és interregionális együttműködések 

 Az interregionális együttműködés egyéb lehetséges szintjei 

 A határmentiség, Schengen és a migráció kérdései 

 

 

Irodalom: 

 

BARANYI BÉLA (2007): A határmentiség dimenziói Magyarországon (2. javított és bővített kiadás); 

Kiadó: Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 318 p., ISBN 978 963 7296 30 7 
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TANTÁRGYI 

KÖVETELMÉNYEK 
2022/23 tanév I. félév 

Dr. Lenkey Gábor, PhD 
Pályázatírás 

módszertana  
BFD2148L 

(gyakorlat) 

 

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely nappali tagozaton a vizsgaidőszak első napjáig, levelező 

tagozaton a vizsgaidőszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. A gyakorlati 

foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű 

képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

 

Tematika (az elsajátítandó tananyag): 

 

2022. október 14. (péntek) (08-től 13 óráig): 

 A támogatásszerzésről általában 

 A pályázatokról általában 

 A pályázatok menete 

 Pályázati úton történő támogatásszerzés 

 Lépések a jó pályázat felé 

 Pályázatírási ellenőrző lista 

 

 

Irodalom: 

 

KOZÁRI JÓZSEF (2010): Pályázatírás módszertana, Kiadó: Szent István Egyetem, Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Gödöllő 
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TANTÁRGYI 

KÖVETELMÉNYEK 
2022/23 tanév I. félév 

Dr. Lenkey Gábor, PhD Területi tervezés BFD2149L 
(elmélet) 

 

A tárgy kollokviummal zárul. Írásbeli (és szóbeli) vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C 

vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a NEPTUN rendszerben kerül 

meghirdetésre. Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól 

elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.). 

 
 

Tematika (az elsajátítandó tananyag): 

 

2022. október 28. (péntek) (13-tól 18 óráig): 

 A területrendszer jellemzői 

 A területi politika fogalma, célrendszere  

 Konfliktusok a területi politika céljai között 

 A területi politikát meghatározó tényezők 

 Szereplők és szintek a területi politikában 

 A területi részpolitikák általános bemutatása 

 

2022. december 02. (péntek) (13-tól 17 óráig): 

  Területi részpolitikák  

(Régiópolitika, Településpolitika, Vidékpolitika) 

 A területi politika eszközei  

(Tervezés, Forrásrendszer és finanszírozás, Intézményrendszer, Területi menedzsment) 

 Területi politika Európában  

 A területi politika Magyarországon 

 

 

Irodalom: 

 

RECHNITZER JÁNOS – SMAHÓ MELINDA (2011): Területi politika, Kiadó: Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 451 p., ISBN 978 963 05 9044 0 
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TANTÁRGYI 

KÖVETELMÉNYEK 
2022/23 tanév I. félév 

Dr. Lenkey Gábor, PhD Szabadidő turizmus 
BAI0105L 

FDO1442L 
(gyakorlat) 

 

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely nappali tagozaton a vizsgaidőszak első napjáig, levelező 

tagozaton a vizsgaidőszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. A gyakorlati 

foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű 

képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 
 

Tematika (az elsajátítandó tananyag): 
 

2022. november 25. (péntek) (08-tól 13 óráig): 

 A turizmus tudományos értelmezése és kategorizálása (fajtái, formái, típusai),  

a szabadidős turizmus általános bemutatása 

 A kulturális turizmus (kultúra és szabadidő), az egészségturizmus  

 Fesztiválturizmus  

 Falusi turizmus 

 

2022. december 10. (szombat) (13-től 17 óráig): 

 Aktív turizmus I. (Lovas turizmus, vadászturizmus, horgászat,  

vízi- és vizek menti turizmus, wellness, kerékpározás, téli sportok)  

 A hobby definiálása, fajtái, típusai  

 A szabadidő eltöltése, vendéglátás  

 A játékok szerepe a szabadidő eltöltésében, animáció  

 
 

Irodalom: 
 

DÁVID LÓRÁNT (szerk.) (2002): Aktív turizmus; Lifelong Learning Füzetek 3., Kiadó: Didakt Kft., 

Debrecen; 137 p.; ISBN 963 212 779 X 
 

MELANIE SMITH – PUCZKÓ LÁSZLÓ (2010): Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika, 

Kiadó: Akadémiai Kiadó, Budapest 427 p., ISBN 978 963 05 8806 5 
 

JÁSZBERÉNYI MELINDA – ZÁTORI ANITA – ÁSVÁNYI KATALIN (szerk.) (2016): 

Fesztiválturizmus, Kiadó: Akadémiai Kiadó, Budapest 382 p., ISBN 978 963 05 9715 9 
 

JÁSZBERÉNYI MELINDA (szerk.) (2014): A kulturális turizmus sokszínűsége, Kiadó: Nemzeti 

Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest 380 p., ISBN 978-615-5344-53-4 
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