
  

1. sz. . melléklet 

 

Kedves Grafológus Kollégák! Kedves jelenlegi, régi és leendő MÍT Tagok! 
 
 

A 2006. szeptember 8-i közgyűlést követően a MÍT vezetőségének kérésére olyan 
számítógépes és más rendszerezésekkel is kibővített tagnyilvántartást készítettünk, amelyben a 
régi és az utóbbi időszakban belépő tagok adatai, tagdíjrendezésük időpontja követhetőbbé 
válik. 
Jó volt látni, hogy a tagság többsége pontosan fizeti a tagdíjat, azonban vannak a 
tagnyilvántartásunkban kollégák, akik már hosszabb idő óta nem aktivizálták tagdíjuk 
befizetésével MÍT tagságukat. Sokan nem jelezték név és lakcímváltozásukat sem, s ez gyakran 
megnehezítette az aláírt belépési nyilatkozat után a tagdíj rendezését. 
 
A 2005. évi Alapszabály módosításának szellemében lehetőséget szeretnénk adni a MÍT tagság 
megújítására azoknak is, akiknek hosszabb idő eltelte után tagdíjhátralékuk van. 
Ahhoz, hogy a megszakított időszak után újra érvényesíthessék MÍT tagságukat, s 2007. 
januárjától újra aktív tagjai lehessenek a Magyar Írástanulmányi Társaságnak, csupán 
arra van szükség, hogy 2007. januárjától újra befizessék a tagdíjukat.  
A következő év tagdíjának rendezésére a nyilvántartásunkban lévő közel ötszáz régi és új 
tagnak egyaránt befizetési csekket szeretnénk küldeni az év végi MÍT programokkal együtt. 
  
Az évi tagsági díj 4.000,- Ft, nyugdíjasok, kismamák részére 3.000,- Ft. 
 
A tagsági díj fejében az alábbi programjainkon kedvezményes részvételi lehetőséget 
nyújtunk: 
  

- Pszicho- Pilis  Konferencia Dobogókőn, Pünkösdkor 
- Grafo-Gárdony Konferencia augusztus végén, Gárdonyban 
- Pszico-Klubok, Grafo-Klubok ősztől-tavaszig, általában minden hónap utolsó 

péntekén 
 

Szakmai újságok kedvezményes megrendelésére továbbra is lehetőség van. 
 
A Grafológiai Intézet lapja, a Grafológia újság összevont számmá alakult, s két hónapban 
egyszer jelenik meg.  
Ára előfizetés esetén 552,- Ft postaköltséggel együtt 760,- Ft. 
 
Az Interaktív Grafológusképző és Grafomédia Intézet lapja, a Grafomédia Magazin ez évben 
született, s negyedévente jelenik meg. A nyári számot sajnos nyomdai változások miatt csak 
egy - két hét múlva postázhatjuk, s az őszi - téli szám két negyedéves összevont példányként 
karácsony előtt kerül majd postázásra.  
A Grafomédia Magazin ára MÍT tagok számára 500,- Ft. (A postázási költséget a Grafomédia 
Intézet vállalja.) 
 
Sajnáljuk, hogy a Grafomagazin színes, értékes grafológiai szaklapját már nem adja ki a 
Grafodidakt, de tudjuk, hogy ezeknek a szakmai lapoknak a gyártása nem csak időigényes, 
hanem a kis példányszámok legyártása miatt rendkívül költséges az előállításuk. Így kérjük a 
MÍT tagok türelmét, ha egy-egy újság késik vagy szünetel.  
(A Grafomagazinok előfizetési díjait visszatérítettük az előfizetőknek, de volt, aki kérte, hogy a 
következő évi tagdíjba számítsuk be.) 
 



  

 
 
A MÍT könyvtára csütörtök délután 14 órától 18 óráig tart nyitva. 
 
Könyvtárunkban a grafológiai, pszichológiai tárgyú könyvek egyaránt megtalálhatók, úgy 
magyar mint idegen nyelven, s válogathatnak a könyvtárunkba látogatók a különböző 
grafológiai szaklapok gyűjteményeiből.. Az irodalomjegyzék honlapunkon olvasható, 
(www.mit1930.hu) ahol egyéb információk is megtalálhatók. (Elsősorban a hírek rovatot 
szeretnénk figyelmükbe ajánlani.) 
  
A MÍT vezetőségének csütörtökönként délután 14 órától 18 óráig van fogadó órája. 
 
 Időegyeztetés telefonon:  

 
Pálmai Anna elnök      06-30-92-22-948 

 Dr. Kertainé Horváth Mária  alelnök   06-20-92-73-200  
  Makai Éva titkár     06-20-33-47-952  

Nagyfényi Violetta  ügyvivő testületi tag 06-30-97-49-320  
Gömöri Géza  ügyvivő testületi tag   06-30- 40- 29-370  
 
Szeretettel várunk minden érdeklődő MÍT tagot a csütörtök délutáni könyvtári napokon 

és fogadó óráinkon, hiszen ilyenkor lehetőség nyílik arra is, hogy programjaink felől bővebben 
tájékozódjatok, bejelentsétek esetleges név vagy lakcímváltozásotokat, s arra is van lehetőség, 
hogy tagdíjatokat személyesen is rendezhessétek. 
Hozzatok magatokkal egy - egy új kollégát vagy pártoló tagot, hogy minél nagyobbá és 
erősebbé válhasson ez a nagy múltú Grafológiai Társaság. 
  
A MÍT Központi Irodájának címe:   1011 Budapest, Bem rakpart 15. mfsz. 2/a. 
Telefon, fax:        06-1-212-88-01 
                                                                     
 

 
            Üdvözlettel: 

                                                                        
 
Budapest, 2006. október 17.                       
 

        Makai Éva 
                                                                                                              titkár 
 
 
 
 
 
 


