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Tájékoztató a MÍT 2007. április 27-i Közgyűléséről 
 
( Elnöki beszámoló a 2006-os évről, koncepciónkról, és a  2007 évre tervezett programjainkról.) 
 
A 2006 tisztújító közgyűlés után sikerült egy olyan összhangban dolgozó vezetőséget 
kialakítani, akik aktívan vesznek részt a MÍT megújulási folyamatában, s a MÍT 
rendezvények életében. A MÍT Ügyviteli Testülete gyakran késő estébe hajló üléseken, 
rendkívül lelkes munkával „együtt gondolkodással” alakította ki a 2006 szeptember 8-i 
tisztújító közgyűlés után koncepcióját. 
A MÍT-nek, mint non profit szervezetnek fő tevékenysége továbbra is az, hogy magas szintű 
grafológiai-pszichológiai rendezvényeket szervezzen, amelyekkel segíti a tagság szakmai 
ismereteinek bővítését, s ezeknek az egyre színvonalasabb rendezvényeknek a működtetésével 
képviselje, akár nemzetközi szinten is, a magyar grafológiát. A nehéz gazdasági-társadalmi 
körülményekre való tekintettel igyekszünk programjainkat rendkívül kedvező áron vagy 
térítésmentesen szervezni a tagság számára. A MÍT, mint non profit szervezet, nem az éves 
mérleg mutatóinak gazdasági növelésére törekszik elsősorban, hiszen a non profit 
szervezeteknél nem ez a cél, hanem sokkal inkább a pályázati rendszert lehetőségeinek jobb 
kihasználásán dolgozunk.  
S bár szó esett már róla, de jó ha nem siklunk el annak tudatosítása fölött, hogy mi vezetőségi 
tagok munkánkat anyagi ellenszolgáltatás nélkül, karitatív tevékenységként végzzük. S talán 
ez azért is fontos a számunkra, mert ezzel emberibb értékeink lényegét próbáljuk megőrizni, a 
profitért versengő társadalom küzdelmeivel körülvéve. S nem a rendezvények bevételéből 
szeretne elsősorban nyereséges lenni a Magyar Írástanulmányi Társaság, hanem a szakmai 
színvonal eszmei-, emberi- lelki-szellemi értékeiből.  
Célunk  a már meglévő hagyományok megtartása  mellett az, hogy újszerű rendezvények 
létrehozásával, újabb hagyományok kialakításán keresztül kapcsoljuk össze az ország 
különböző részében lévő grafológiai iskolákat, vagy az elszigetelten dolgozó grafológusokat, 
hogy ezáltal egy egységesebb magyar grafológustársadalom jöhessen létre. 
 Az országjáró programjainkon tervei mellett megtettük a határainkon kívül működő 
nemzetközi kapcsolataink első lépéseit is. S az elmúlt év őszén valóra vált ( mint ahogy azt 
előző írásaink élménybeszámolóiból gyakran olvashattátok), a MÍT első külföldi útja, aminek 
fejleményeként ez évben már létrejöhetett  a MÍT első Nemzetközi Konferenciája. S a tavaly 
őszi római szakmai utunk kapcsolatainak eredményeként ez évben már 10 fős olasz szakmai 
delegáció vesz részt az idei konferenciánkon, amelynek programja kibővülhetnek olyan neves 
szaktekintélyek előadásaival, mint: Raffaelle Caselli, Elena Manetti, Carla Poma 
 
Az elmúlt év MÍT hagyományainak gárdonyi programját, hosszú tárgyalások eredményeként 
végül is a MÍT- MAGIF együtt rendezte meg két szekcióra bontva, két hétvégén, két 
különböző színhelyen. A közös konferenciának mindkét része rendkívül értékes és rendhagyó 
szakmai megmozdulás volt. Annál is inkább, mert a megegyezés békéjének megtapasztalása, 
a kölcsönös részvétel a két szekció programján, egy olyan egyedülálló mintájává vált a 
szakmának, amely kiszoríthatja az évtizedek óta oly gyakori ellenségeskedés vadhajtásait, s 
tisztán mutatja meg a felnövekvő magyar grafológustársadalom értékeit. 
  
Rendkívül fontosnak tartom azokat a programjainkat amelyek segítik megvalósulni régi 
tervünket, amely arra irányul,  hogy a  MÍT „ernyőszervezetébe” a kis falvak, a vidéki 
városok, s az ország különböző részében  működő grafológusképzők hallgatói- és tanárai, 
bekapcsolódhassanak. S őszi terveink eredményeként, ez év tavaszára megszületett a Grafo-
Debrecen. Hiszen ezek a „négy égtáj” felé elinduló programok segíti, hogy az egymástól 
földrajzilag távol levő MÍT tagjaink egy olyan emberi- és szakmai láncot alkossanak, amiben 
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az elszigetelődés vagy netán a békétlenség helyett,  az összetartozás a szellemi értékeit, 
kutatómunkák megismerésének lehetőségeit kapják rendezvényeinken, programjainkon. 
 
A grafológusképző iskolák, és más kisebb- és nagyobb grafológiai szervezetek óriási támaszai 
lehetnek a Magyar Írástanulmányi Társaságnak.  
A  MÍT pedig, mint a magyar grafológus társadalom „Alma Mátere”, támasza lehet ezeknek a 
különböző helyeken- és formákban működő grafológiai szervezeteknek, és így sajátos 
szerepet tölthet be a magyar grafológia egységgé formálódásában .  
Ennek értelmében az együttműködési szerződést megújítottuk a Grafológiai Intézettel, az 
Interaktív Grafológusképző- és Grafomédia Intézettel, amely iskolák legfőbb támogatói is 
egyben a MÍT –nek. Megkötöttük az együttműködést az Európai Íráselemzők Rezonometriai 
Szövetségével, és a Grafotéria Magánklubbal. Gulyás Jenő István felajánlott a Grafodidakt 
Személyiségfejlesztő Központ részéről 150 szakdolgozatot a Magyar Írástanulmányi Társaság 
könyvtárának, amit ezúttal szeretnénk megköszönni. 
S tervezzük az együttműködést mindazokkal, akik ilyen igénnyel megkeresnek minket, mivel 
a honlapunkon csak ott tudjuk biztosítani a következő időszakban az átjárhatóságot, ahol ez az 
együttműködési szerződés 2006/2007 évben megszületett vagy megújult. 
Az idei közgyűlés feszültség nélküli, oldott, jó hangulatú összejövetelének egyik 
legünnepélyesebb napirendi pontja volt az a pillanat, amikor a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta a Tiszteletbeli Tagságra jelölt kollégák névsorát.  
Ennek értelmében Tiszteletbeli Tagjaink lettek: Dr. Agárdi Tamás, Dr. Bagdi Emőke, Faklen 
Pál, Gulyás Jenő István, Katona Ágnes, Dr. Szidnai László és Dr. Szőnyi Magda, Visnyei 
Irma és W. Barna Erika  
A Tiszteletbeli Tagoknak ezúton is gratulálunk, minden hazai grafológus nevében mondunk 
köszönetet azért, hogy a grafológia elismertetéséhez, tudományos értékeihez, fejlődéséhez 
munkájukkal hozzájárultak. További jó munkát és szép nyarat kívánok nekik és a minden 
Kedves Kollégának. 
 
                                                                                              Pálmai Anna 
                                                                                                         a MÍT elnöke 
 
   
 
 
 
  
 


