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Tisztelt Dr. Odrobina László Úr! 
 
 

Megdöbbenéssel értesültünk a Magyar Közlöny 2012. évi 88. számában a Kormány 
150/2012. (VII.6.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 
Jegyzék módosításának eljárásrendjének megjelenéséről. 
 

Számunkra érthetetlen és indokolatlan módon a grafológus 54-es számú emelt szintű 
szakma kikerült az OKJ-ből.  

 
A döntés nyilvánvalóan az érték- és hitelvesztés veszélyébe sodorja az emberi 

erőforrások felhasználhatóságát szakértői szinten biztosító, eddig rendszerszerű, 

szakmailag és etikailag szabályozott, államilag garantált képzés valamint működés 
színvonalát. 

  
Mindez érthetetlen, hisz: 
 

� a grafológia a Kormányzat által is preferált és deklarált gazdasági és 

társadalmi stratégiai célok és módszerek egyik szaktudományos igényű 

alkalmazott eszköze, mint pl. az emberi erőforrások egzakt felhasználhatósága 
és fejlesztése (ide értve természetesen a pályaválasztást magát is), 

� mely iránt magánszemélyek illetve cégek, szervezetek részéről az igény 

folyamatos, s mind mértékében mind minőségében nagyságrendi, 

� a grafológiai szakvélemény a gazdasági és humán gyakorlatban (emberi 

erőforrások kompetenciaalapú managementjének szakértői alapú 

biztosítása illetve támogatása) azonnal hasznosítható, s bizonyítottan az 

egyik legköltséghatékonyabb módszer, 
� az állam részéről a grafológus  OKJ-s emelt szintű szakmai képzés semmiféle 

anyagi ráfordítást nem igényel, mivel az minden esetben önköltséges, 
� ugyanakkor az államnak folyamatos bevételt jelent, mert a képző és a 

tevékenységet végző cégek és magánvállalkozások tevékenységéből 
adóköteles jövedelem származik, 
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� a grafológusok számára nem kell munkahelyeket teremteni, hisz maga a 

szakma az, amely munkahelyeket teremt (tevékenységüket egyéni 
vállalkozásokban, cégekben, szakmai munkaközösségekben végzik), melyek 

nem igényelnek állami támogatást. 

 
Biztosak vagyunk abban, hogy a Törvényhozónak mindezek előidézése nem állt 

szándékában a Kormányrendelet megalkotásakor. 
 
A fentiek kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk: 
 

• a kialakult helyzettel kapcsolatban e héten elkészül a grafológiai szervezetek 

és szakma közös állásfoglalása, véleménye valamint tájékoztató anyaga, 
melynek  

• ajánlója a szakmai és társadalmi köztiszteletnek és közmegbecsülésnek 
örvendő Dr. Bagdy Emőke professzorasszony, 

• munkánkat igyekszünk a legcélzottabban megküldeni az érintett 

szakigazgatási szerveknek és szakmai szervezeteknek.  
 

Jelen levelünkhöz csatoljuk az anyag első két oldalát. 
 

Kérjük Főosztályvezető Urat, hogy érveinket átgondolni, indokainkat mérlegelni, 
törekvéseinket méltányolni, céljainkat támogatni szíveskedjék. 
 
 
 Figyelmét, fáradozását és együttműködését köszönjük! 
 
 
Budapest, 2012. július 9. 
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Melléklet! 

 


