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Tisztségviselői pályázat
Megpályázott tisztség:

alelnök

Név: Tóth Edit
Legmagasabb iskolai végzettség: felsőfokú
Grafológusi végzettség (ha van): grafológus (OKJ)
Grafológia tevékenység:
1993-tól dolgozik a Grafológiai Intézetnél, 1993-95-ig oktatási menedzserként,
95-98 között kontrolling vezetőként, 1998-tól pedig ügyvezető igazgatóként.
Célja, hogy vezetése alatt a Grafológiai Intézet tevékenysége (szolgáltatásai, oktatása,
kutatásai) alapján a grafológia - mint tudomány - megtalálja megillető helyét a köztudatban és
a tudományos életben egyaránt.
2001-től az Igazságügyi Miniszter kinevezése alapján igazságügyi grafológus szakértő.
2002-2003 évben projektvezető az Oktatási Minisztérium által támogatott „Eredeti kézírásfelismerő és aláírás-azonosító készülék fejlesztése” projektben, ahol a Grafológiai Intézet
mellett konzorciumi tagként szerepel a HEXIUM Műszaki Fejlesztő KFT és a Budapesti
Műszaki Főiskola is.
Kutatási területei: az aláírás és a sajátnév leírás összehasonlítása egzakt módszerekkel; a
grafológiai eredmények korreláltatása különböző pszichológiai tesztek eredményeivel.
Az énkép és a viselkedés viszonya az aláírás és a saját névleírás tükrében - Grafológia
folyóirat 2005/2 (117.) számában
A korszerű kézírásvizsgálat konferencián tartott előadás anyaga PowerPoint formátumban
Magyar Írástanulmányi Társaságban tagságom kezdete:

2000 év.

Korábbi egyesületi tevékenységem:
2000-től mint választmányi tag segítem a MÍT munkáját. Mint a Grafológiai Intézet
egyik vezetője az évek során folyamatosan gondoskodom arról, hogy cégünk
támogassa a Magyar Írástanulmányi Társaságot. (2000-től térítésmentesen
biztosítottunk iroda és könyvtár helyiséget, 2002-ig jelentős kedvezménnyel adtuk a
Grafológia c. lapot, 2004-ben 100000 Ft támogatást nyújtottunk.)

Megválasztás esetén terveim, célkitűzéseim a megpályázott pozícióban:
 A grafológusi szakma társadalmi szintű elismertségének növelése.
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 A grafológia tudományosságának igazolása.
 Szakmánk közös érdekképviselete.

Jelentősebb publikációim listája:
„Eredeti kézírás-felismerő és aláírás-azonosító készülék
Az énkép és a viselkedés viszonya az aláírás és a saját névleírás tükrében - Grafológia
folyóirat 2005/2 (117.) számában
A korszerű kézírásvizsgálat konferencián tartott előadás anyaga PowerPoint formátumban
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állok eljárás alatt, és a
közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva.
Budapest, 2005. 11.30.
Tóth Edit

