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ABSZTRAKT 

A tér ismerete közel sem olyan egzakt, mint ahogy elsőre gondolnánk, hiszen a térrel kapcsolatos gondolatainkat számos 

szimbólum és narratíva is folyamatosan formálja, ezáltal alakítva az emberek fejében élő térképeket (mentális térkép) egy – 

egy helyszín kapcsán. A mentális térképek megjelenése a külföldi szakirodalomban az 1960-as évek időszakához köthető. 

A hazai szakirodalomban történő felbukkanásához egészen az 1990-es évekig várni kellett, de igazi arany korszakát – 

hazai viszonylatban - a 2004/2005-ös évek utáni időszak jelentette, amikor a különböző tudományterületek (pl.: 

szociológia, kulturális antropológia, környezetpszichológia stb.), köztük a földrajztudomány képviselői is felfigyeltek erre a 

különleges módszertani eszközre. A látványos felfutás ellenére a mentális térképezés gyakorlati tervezési eszközként való 

alkalmazása a mai napig várat magára, ugyanis a módszertan erőteljes szubjektivitáson alapszik, amit sokak hátrányként 

könyvelnek el, de igazából megfelelő értelmezési keretek és figyelembevétel mellett az erősségét adja, kiegészítve a kutatásokat 

olyan meglátásokkal, amit a kvantitatív módszerek önmagukban nem lennének képesek visszaadni, mégpedig a számok 

mögött meghúzódó emberi (értelmi és érzelmi) tényezőt. A városfejlesztés, a várostervezés és a turisztika döntően ezen az 

emberi tényezőn alapszik, amelyek megismerése és a tervezés szempontjából történő figyelembevétele meghatározó jelentőségű. 

A cikkben bemutatásra kerülő két mentális térképezési felmérésen (Budapest, Szigetvár) keresztül szeretnénk rávilágítani 

arra, hogy a módszer, milyen könnyen válhat tervezési eszközzé. Véleményünk szerint egy bizonyos térbeli dimenzió felett 

már nem képes irányadó (mérvadó) és érdemben is felhasználható információkat nyújtani. Ezért is szükséges szűkíteni és 

pozícionálni a mentális térképezés felhasználási területét, így segítve gyakorlati beágyazódását a mindennapi tervezésbe. 

Kulcsszavak: város, várostervezés, turizmus, Budapest, Szigetvár, mentális térkép 

1. BEVEZETÉS 

A tér ismerete korántsem olyan egzakt, mint ahogy elsőre gondolnánk, hiszen számos tényező 

befolyásolhatja, árnyalhatja, kiegészítheti vagy akár módosíthatja annak ismeretét (az egyének 

szociális, gazdasági és társadalmi helyzet; neveltetés; életkor; képzettsége stb.), hogy hogyan is 

                                                           
1 ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, egyetemi docens 
2 ELTE TTK Földtudományi Doktori Program, Földrajz-Meteorológia Doktori Iskola, PhD hallgató 
3 ELTE TTK Földtudományi Doktori Program, Földrajz-Meteorológia Doktori Iskola, PhD hallgató 
4 ELTE TTK Földtudományi Doktori Program, Földrajz-Meteorológia Doktori Iskola, PhD hallgató 
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gondolunk, tekintünk egy adott helyre, azaz a tér mélyebb ismerete és megélése átrajzolja a 

tudatunkban a térről alkotott gondolatainkat (pl.: Budapest). Történelmi léptékben nézve pedig 

bizonyos meghatározó helyszínek (terek) már-már szinte beleolvadnak vagy szorosan 

hozzákötődnek egy nemzet történelméhez (szimbolikájához), azaz annak meghatározó nemzeti 

narratívájává válnak (pl.: Szigetvár). Ezek miatt is válik fontossá az objektív térismeret 

megismerése mellett a szubjektív (egyéni vagy közösségi tudás, érzelem, gondolat) megismerése 

is, hogy ezek a terek hogyan és milyen mértékben jelennek meg az emberek fejében, ugyanis ezek 

a szimbólumok és narratívák szintén hozzájárulnak a mentális térképek átalakulásához.    

További fontos befolyásoló tényező, hogy a kortárs várostervezésben és a turizmusban, mint 

gazdasági szektor is egyre inkább meghatározóvá válik az egyén, a közösség (gazdasági 

szempontból pedig a fogyasztó) szerepe, szempontjai és véleménye, amelyek jelentősen 

meghatározzák egy – egy fejlesztés irányát, fókuszát. A várostervezés kapcsán az 1990-es évektől 

a közösségek igénye a demokratizált, közösség alapú várostervezés (közkeletű nevén: közösségi 

várostervezés) iránti egyre inkább előtérbe kerül. Ennek kapcsán – a fennálló merev, formális 

bevonási gyakorlatot követő várostervezési gyakorlat ellenére is – fokozatosan jelennek meg és 

honosodnak meg azok az újszerű közösségirányítási technikák (pl.: facilitálás, moderálás) és 

módszertani eszközök (gondolat-térképezés, viselkedés-térképészet, nyomolvasás, nyomon követés), 

amelyek közé a mentális térképezést is sorolhatjuk.  

2. MI A MENTÁLIS TÉRKÉPEZÉS? 

Az 1960-as években megjelenő behaviorista geográfia, a geográfia és a pszichológia 

ismeretanyagának, nézeteinek és eszköztárának az összekapcsolódásából született meg (GARDA 

2009). Az irányzat követői a hagyományos térfelfogással szemben a társadalom által érzékelt teret 

helyezték a középpontba, aminek hatására jelenhetett meg a mentális térképezés (mental map), ami az 

egyik legismertebb, legdivatosabb módszere a városszerkezet tudati leképeződésének a 

vizsgálatára (LYNCH 1960). 

Napjainkban a mentális térképek segítségével végzett elemzések a reneszánszukat élik (GARDA 

2009). Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy fokozatosan megjelentek a mentális térképezéssel 

kapcsolatos hazai elméleti szakmai publikációk és átfogó elméleti kézikönyvek (LETENYEI 

2004, MESTER 2007). Másrészt ezzel párhuzamosan folyamatosan tűntek fel a különböző 

földrajzi dimenzióban (illetve tematikával és célcsoporttal) készített mentális térképek: országokra 

(KISS – BAJMÓCZY 1996, LAKOTÁR 2004, JAKOBI – KINCSES – RÉDEI 2011, LAKOTÁR 

2012), régiókra-térségekre (GÁL 2006) településekre (BOROS – BUDAI 2007, VAJAS 2013, 
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CSÉFALVAY 1990, MESTER 2005, TRÓCSÁNYI – STEFÁN 2009, PERÉNYI 2006), 

városrészre - lakótelepre (PÁSZTOR 2004).  

A mentális térképek használata döntően a várostervezés és a városfejlesztés kapcsán 

játszhatnak meghatározó szerepet, amelyek mellett számos mentális térképezésen alapuló 

turizmusfejlesztési célú felmérés is készült (MICHALKÓ 1998, GÁL 2006, AMBRUS 2010). 

3. SZIGETVÁR ELHELYEZKEDÉSE AZ EMBEREK MENTÁLIS TÉRKÉPÉN 

Szigetvár – a belföldi turisztika szempontjából – meghatározó fejlődésen ment keresztül az elmúlt 

években (pl.: „Civitas Invicta” a „leghősiesebb város” cím elnyerése 2011-ben; az ország 17. 

legismertebb gyógyhelye 2014-ben). A szigetvári turizmus kapcsán rendelkezésre álló statisztikák 

és tanulmányok mellett fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy vajon Szigetvár kapcsán milyen 

képek, ismeretek jelennek meg az emberek fejében (mentális térképén) a város nevének hallatán. 

Ebben a fejezetrészben azt mutatjuk be, hogy a város turisztikailag három potenciális területének 

(Zrínyi vár, gyógyfürdő, török kori emlékek) meglátogatását hogyan és milyen mértékben 

befolyásolják az érzelmek vagy az emberek ismerete, illetve annak hiánya. 

A kutatásunk fókuszpontjában a város turizmusának vizsgálata állt, ugyanis a város számos 

turisztikai attrakcióval rendelkezik, mégsem beszélhetünk a területén jelentős turistaforgalomról.  

A vizsgálathoz egy nem reprezentatív kérdőíves felmérést végeztünk5 Budapest idegenforgalmilag 

frekventált területein6. A kérdőív összeállítását a szubjektív vélemények megismerésének igénye 

alakította. Ez azért is volt fontos, mert a sztereotípiák alapvetően befolyásolják az embereket a 

turisztikai célpontok kiválasztásában (LETENYEI 2004), valamint igazolva vagy cáfolva a tudati 

szinten kapcsolódó fogalmakat, szimbólumokat és ismereteket (GARDA 2009). A felmérés során 

a fiatalabb korosztály megszólítására törekedtünk, ugyanis a fiatalok véleménye ebből a 

szempontból jóval mérvadóbb volt, mert a turisztika célpont kiválasztását náluk az ismert tudás 

és az érzelmek (emóciók) közös alakítják ki (MICHALKÓ 1998). 

Továbbá Budapest és Szigetvár földrajzi távolsága biztosította, hogy megismerjük, mennyire és 

milyen mértékben van jelen Magyarország leghősiesebb városának képe és annak turisztikai 

attrakciói az emberek tudásában. A vizsgálat egy olyan komplex turisztikafejlesztési csomag részét 

képzi, aminek célja, hogy minél pontosabb marketingstratégiát lehessen elkészíteni Szigetvár 

számára.  

 

                                                           
5 vaktérképpel bővített kérdőív révén 
6 Hősök tere (19 db), Városliget (18 db) Erzsébet tér (18 db), Vigadó tér (15 db), Lágymányosi Campus (30 db) 
[kitöltött kérdőívek száma =100 db] 
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SZIGETVÁR MEGJELENÉSE A BUDAPESTIEK MENTÁLIS TÉRKÉPÉN 

A megkérdezettek közül, akik személyesen is eljutottak Szigetvárra pozitív véleménnyel voltak a 

városról. Azok számára, akik még nem jártak a városban három kép került megmutatásra a város 

ismert nevezetességeiről. Ezek alapján a megkérdezettek túlnyomó többsége azt válaszolta, hogy 

szívesen elutaznának - így ismeretlenül is - a képen feltüntetett helyszínre, ami természetesen 

Szigetvárt és annak jellegzetességeit ábrázolta. Továbbá megkértük a válaszolókat, hogy egy 

vaktérképen – lehetőleg minél pontosabban - jelöljék be Szigetvár városát. Annak ellenére, hogy a 

válaszadók többsége még nem járt a városban az emberek átlagosan egész nagy pontossággal 

(~79 km eltéréssel) képesek volt elhelyezni a térképen (lásd: 1. ábra). 

 

1. ábra: Szigetvár elhelyezése a térképen a válaszadók szerint 

Figure 1: Position of Szigetvár by the responders 

 

A kérdőív során a „Mi jut eszébe Szigetvárról?” című kérdésre adott válaszokat szófelhőn is 

ábrázoltuk (lásd: 2. ábra), ami jól mutatja, hogy a várossal kapcsolatos tudás feltehetően az iskolai 

tanulmányok (történelem, irodalom) során szerzett ismereteken alapszik. Ezek az ismeretek pedig 

döntően a város történelmi emlékeihez (pl.: török ostrom, Zrínyi vár), illetve a helyszínhez 

kapcsolódó fontosabb személyiségekhez (Zrínyi Miklós, Szulejmán) társul. Kevés olyan válasz 

érkezett, ami a „jelenkori Szigetvár” eseményeihez (pl.: Zrínyi napok) kapcsolódott volna. 
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2. ábra: Szófelhő a kérdőív válaszaiból  

Figure 2: Wordcloud from the answers of questionary 

KONKLÚZIÓ 

Szigetvár turizmusának fejlesztése kapcsán fontos lenne erőteljesebb hangsúlyt fektetni a 

történelmi hagyományokra illetve annak szimbólumaira, amelyek nagymértékben meghatározzák 

az emberek várossal kapcsolatos gondolatait. Fontos megjegyezni, hogy a történelmi narratíva 

alapján kialakuló turisztikai attrakció hosszabb távon biztonságot nyújt, de törekedni kell arra, 

hogy az egyes desztinációk (pl.: Szigetvár) többé váljanak, mint egy látványosság, annak 

érdekében, hogy a turisztikában érdekelt városok közötti fokozódó verseny során turisztikai 

potenciáljukat megőrizzék és erősítsék. Az idelátogatók számára egy megfelelően kidolgozott, 

komplex turisztikai csomagot kell összeállítani, ami a város történelmi szimbólumain keresztül 

bevezeti és megismerteti az idelátogatókat az „új Szigetvár” jellegzetességeivel, eseményeivel. A 

város közel pontos térbeli elhelyezése a térképen jól mutatja, hogy a város nem ismeretlen az 

emberek számára. A város periférikus, országhatárhoz közeli elhelyezkedése, azaz a többi 

országrésztől való viszonylagos nagy távolsága azonban felveti a külföldi (pl.: horvátországi) 

turisták megszólításának potenciális lehetőségét.  

A város, mint turisztikai célpont ismeretének hiánya véleményünk szerint főleg abból fakadhat, 

hogy a város turisztikai menedzsmentje nem a megfelelő módon (pl.: kommunikációs 

csatornákon, marketing eszközökkel, turisztikai tartalom) és megfelelő hangsúlyokkal (célcsoport, 

turisztikai csomag alapelemeinek összeállítása) reklámozza a várost. 
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4. BUDAPEST MENTÁLIS TÉRKÉPE A HALLGATÓK SZEMÉVEL7 

A budapesti mentális térkép elkészítésének alapját és fő inspirációját egyrészt egy 1990-ben 

megjelenő tudományos cikk8 adta, ahol a szerzők elkészítették az akkori Budapest mentális 

térképét, illetve megvizsgálták a város környezetminőségét különböző szemantikus profilok 

alapján, másrészt szerepet játszott a tudományos kíváncsiság is, mivel az 1900-es térképet 

leszámítva nem készült tudományos jellegű felmérés alapján készülő mentális térkép. A felmérés 

során az 1990-es cikkben ismertetett körülményeket és kérdéseket9 próbáltam meg alapul venni és 

reprodukálni. Természetesen 20 év egy város életében nem hosszú idő és figyelhetők meg 

gyökeres változások, de figyelembe véve, hogy az 1990-es években, a rendszerváltozás után 

készült az első budapesti mentális térkép, a változás iránti bizonyosság érzése kicsit magasabb 

volt, mint egyéb esetekben.   

BUDAPEST AZ ÖRÖK ÁLLANDÓSÁG VÁROSA A HALLGATÓK SZERINT? 

Az 1990-es és a 2012-es eredményeket összehasonlítva a következőre lehetünk figyelmesek (lásd: 

3. ábra). A megkérdezett hallgatók Budapest atmoszféráját 1990-ben még egyértelműen 

pozitívnak gondolták, ami azonban jelentősen megváltozott a 2012-es évekre. Erőteljes 

elmozdulás történt az egyhangú – unalmas – átlagos atmoszférájú profil irányába, ami arra enged 

következtetni, hogy a városban történő fejlesztések iránya nem éppen a változatos és vonzó 

városkép irányába halad.  

A város társadalmi – szociális miliőjét az 1990-es években még közömbösnek gondolták, 

azonban itt figyelhető meg az egyik legérdekesebb jelentség, ugyanis a megkérdezettek szerint az 

elmúlt több mint 20 évben sem a demokratikusabb, sem a diktatórikusabb irányba nem történt jelentős 

elmozdulás. Azonban Budapest társadalmi közege a megkérdezettek szerint egyre ridegebb, 

zárkózottabb, közel sem olyan nemzetközies, mint elsőre gondolnánk.  

A városszerkezettel kapcsolatos vélemények kapcsán az 1990-es és a 2012-es észrevételek között nem 

volt jelentős eltérés, de egy kismértékű elmozdulás történt az átláthatóbb – rendezettebb – ápolt – laza 

beépítésű szerkezetű város irányába. Ez a csekély mértékű elmozdulás annak is betudható, hogy a 

20 éves időtáv nem elegendő ahhoz, hogy szemmel látható és erőteljesen érzékelhető strukturális 

változások következzenek be a város fizikai terében.  

                                                           
7 Bővebben: VAJAS Á. (2013): Budapest mentális térképe – Településföldrajzi Tanulmányok, 2. szám, pp. 20 – 34. 

8 CSÉFALVAY Z. – WOLFGANG, F. (1990): Cigányzene és lakáshiány – sztereotípiák és a valóság ellentéte a 
Budapest-képben – Földrajzi Értesítő, 39. évfolyam, 1 – 4. füzet, pp. 207 – 220. 

9 A felmérés technikai információi: 40 db ELTE-TTK földrajz szakos hallgató, akiknek átlagos életkora közel 
megegyezett az 1990-es felmérésben résztvevőkével; az 1990-es Osgood-féle szemantikus differenciál modell 
alkalmazása; az 1990-es fókuszcsoportos interjúk során használt kérdések kérdőív alapján történő lekérdezése.  
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3. ábra: Budapest környezetminősége (szemantikus profilok alapján) 1990-ben és 2012-ben (Forrás: VAJAS 2013) 

Figure 3: Enviroment quality of Budapest (by semantic profiles) in 1990 and in 2012 (Source: VAJAS 2013) 

A város környezeti szempontjai alapján az 1990-es és 2012-es megkérdezettek is még egy 

piszkos és zajos környezettel jellemezték a várost.  

BUDAPEST MENTÁLIS TÉRKÉPE 

A 1990-ben készített mentális térkép körvonalai (lásd: 4. ábra), nagyon hasonlít a hallgatók 

észrevételei által készített 2012-es térképhez (lásd: 5. ábra). Hasonlóan az 1990-es mentális 

térképhez, a hallgatók főleg a Nagykörúton belüli részeket írták le nagyon részletesen, 

míg a budai oldal egy „üres foltként” jelenik meg a hallgatók fejében10. Megfigyelhető, 

hogy a budai oldalon lévő elemek szorosan kötődnek a pesti oldalon találhatókhoz, lényegében 

azok folytatásos elemeinek tekinthetjük (pl.: a Nagykörúton található 4-6 villamos vonala révén 

kerülhetett fel a budai oldalra a Moszkva-tér vagy a Mechwart liget). A másik fontos észrevétel 

ezzel kapcsolatban, hogy ezen kívül még azok az elemek jelennek meg a budai oldalon, amelyek 

kapcsolatba állanak a pesti oldal tömegközlekedésével (pl.: Szentendrei HÉV vonala, 61-es 

villamos vonala, 47- 49-es villamos vonala és főbb megállóhelyei, mint a Kosztolányi Dezső tér). 

                                                           
10 Kivételt jelent a Budai Vár és a Gellért-hegy, tovább a hallgatók számára a mindennapi tájékozódáshoz és élethez 
kapcsolódó épületek (BME, ELTE). További indokok a budai rész hiányára: „Egyrészt a pesti belváros rendkívül 
karakteres építészeti együttest képvisel, ami még ma is a város legegységesebb és legjobban áttekinthető része. Másrészt azok a funkciók, 
amik egy főváros életét valóban mozgásban tartják, azok döntően a pesti oldalon koncentrálódnak. Itt találhatók azok a létesítmények 
is, amelyek az egyetemisták mindennapjai számára igazán fontosak.”(CSÉFALVAY – WOLFGANG 1990). 
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A közlekedési hálózat kapcsán főleg azokat a villamos- és metrómegállókat említették gyakrabban 

és nagyobb valószínűséggel, amelyek egyrészt közvetlen kapcsolatot jelentenek egy másik 

tömegközlekedési eszközhöz (pl.: Nyugati pályaudvar, Deák Ferenc tér, Népliget), másrészt 

kezdő- vagy végállomásként funkcionálnak (pl.: Kőbánya-Kispest) vagy mindkét szerepkört 

betöltik (pl.: Déli-pályaudvar, Kelenföldi pályaudvar). 

A közlekedési hálózat további domináns elemei – az 1990-ben végzett felmérés következtetésével 

megegyezően – a Duna-hidak voltak. A hidak több ok miatt is szerepelhettek a résztvevők 

mentális térképén. Az egyik fők indok az egyetem irányába haladó fő közlekedési útvonal a 

Nagykörúton áthaladó 4-6-os villamos, ami áthalad a Petőfi hídon és a Margit hídon is11. A 

Szabadság híd esetén szintén a közlekedés játszik fő szerepet, ugyanis rajta keresztül halad át a 47-

49-es villamos, ami Budapest belvárosába, a Deák Ferenc térhez jelent közvetlen kapcsolatot, 

ahonnan Budapest számos pontjára tovább lehet utazni. A mentális térképen megjelenő többi híd 

megjelenésének oka a hallgatók mentális térképen véleményem szerint a pesti oldal részletesebb 

ismeretéhez köthető. Ez azért lehetséges, mert a hidak pesti hídfőjénél lévő szűkebb városi 

környezet „aprólékosan” ki van dolgozva, ellenben a budai oldallal, ahol mintha a hidak a 

„semmibe vezetnének”. A másik fontos érv, hogy a Petőfi híd pesti hídfője (Boráros tér) és a 

Margit híd pesti hídfője (Jászai Mari tér) között közlekedik a 2- es villamos, ami lényegében 

közvetlen összeköttetést biztosít a Duna-part mentén a két helyszín között, illetve áthalad a már 

említett hidak pesti hídfőjénél is, ahol az esetek többségében villamos megálló is található. 

Érdekesség, hogy a túlparton, sem a villamos vonal, sem a hozzá tartozó villamos megállók 

sincsenek feltüntetve, annak ellenére, hogy a budai oldalon is közlekedi villamos (19-es, 41-es). 

Az elkészült mentális térképek, illetve azok párhuzamba állítása az 1990-es eredmények kapcsán, 

azt a legfőbb következtetést lehet levonni, hogy Budapest belváros-központúsága 

megmaradt, az idő folyamán semmit nem változott. Még mindig a közlekedési hálózatok és a 

Duna-hidak töltik be a legdominánsabb szerepet a hallgatók mentális térképében, illetve a 

budai oldal még mindig egy fehér foltként jelenik meg. Véleményem szerint erőteljesen 

hiányoznak a hallgatók mentális térképéről a landmark jellegű épületek, ami természetesen nem 

feltétlenül azt jelenti, hogy nem léteznek. A város Nagykörúton kívül eső része, illetve a város 

határának környéke még mindig „ismeretlen tartományként” szerepel a fejekben. Az 

ottani ismeretek döntő többsége is főleg a közlekedési vonalakhoz, csomópontokhoz köthető. 

                                                           
11 Továbbá a Margitsziget a főváros egyik legkedveltebb zöldterülete. 
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4. ábra: Budapest mentális térképe 1990-ben (Forrás: CSÉFALVAY – WOLFGANG 1990) 

Figure 4: Mental map of Budapest in 1990 (Source: CSÉFALVAY – WOLFGANG 1990) 
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5. ábra: Budapest mentális térképe 2012-ben (Forrás: VAJAS 2013) 

Figure 5: Mental map of Budapest in 2012 (Source: VAJAS 2013)  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A mentális térkép, mint elsődleges információszerzési módszer sosem válhat meghatározóvá, 

mivel túlzottan sok szubjektív (tudati) szempont érvényesül a felmérés és az értékelés kapcsán is12, 

azaz résztvevő emberek személyiségén kívül azok társadalmi és földrajzi meghatározottságai is 

alapvetően befolyásolják a rajzaikon látható mentális térképek jellemzőit (KISS 2005). Továbbá a 

mentális tér vizsgálata egy kétirányú folyamat, ugyanis egyrészt az adott településről tár fel 

információkat, másrészt a válaszadók révén következtetni lehet a különböző társadalmi csoportok 

eltérő mentális térképeire és preferenciáira is. Ezáltal a mentális tér jegyei nemcsak a tükrözött 

valóságot, hanem az érzékelő szubjektumot is jellemzik (NEMES NAGY 1998), azaz nem lehet 

egy társadalmi csoport (pl.: hallgatók vagy fiatalok) alapján következtetni teljes bizonyossággal egy 

város mentális térképére (pl.: esetünkben Budapest vagy Szigetvár).  

Ennek kapcsán fontos kiemelni a térbeli dimenzió problémáját. A mentális térképek módszere 

nagyobb földrajzi lépték (pl.: város, térség, régió stb.) esetén történő alkalmazása során számos 

esetben nyújthat érdekes betekintést különböző emberek – társadalmi csoportok tudásába, 

tudatába (pl.: különböző nemzetek, országok egymásról alkotott gondolatai), de azok konkrét és 

gyakorlati célú felhasználása és alkalmazása túlzott általánosságuk és „fókuszálatlanságuk” miatt 

nem nyújt több felhasználási lehetőséget. Ez a túlzott általánosság és elnagyoltság figyelhető meg 

a Budapest kapcsán végzett mentális térképezés esetében is a hallgatók szemszögéből.   

A mentális térképek önmagukban történő elkészítése nem nyújt elegendő információt ahhoz, 

hogy megfelelő következtetéseket és értékeléseket fogalmazzunk meg a vizsgált témával (esettel) 

kapcsolatban. Ezért a mentális térképek a kutatást megelőző vagy azt támogató (kiegészítő) 

felmérő szerepe válhat igazán fontossá, azaz másodlagos információszerzési 

módszerként válhat meghatározóvá. 

A mentális térképek igazi hasznosítása ezért is a kisebb léptékű városfejlesztési vagy 

turisztikafejlesztési projektek esetében válhat mérvadóvá, ahol alkalmas lehet célcsoport 

szerinti bontás alapján figyelembe venni és feldolgozni a specifikus fejlesztési irányokat, 

fókuszokat, szempontokat. A mentális térkép tehát, mint a tervezést – fejlesztést 

megelőző felmérési technikaként válhat igazán hasznossá. 

A turizmus esetében az emberek fejében élő történelmi narratíva az, ami erőteljesen 

befolyásolja az emberek képét az egyes helyszínekről, ami komoly potenciált hordoz a 

turizmusfejlesztésben. Ehhez azonban meg kell ismerni az emberek tudatában élő ismereteket, 

                                                           
12 Az értékelés kapcsán fontos kihangsúlyozni, hogy az értékelő a különböző személyek által készített mentális 
térképek összegzése igazából már az értékelő mentális térképének egyfajta interpretációja.  
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amelyekre alapozva felépíthető egy emberi tényezőkre (elsősorban gondolatokra és érzelmekre) 

alapuló és reflektáló turisztikai marketing és kommunikáció. 
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