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Sajnálattal kell közölnünk a Magyar Írástanulmányi Társaság tagságával, hogy a MÍT 
vezetősége már csak a következő tisztújító közgyűlésig, 2013.05.10-ig látja el tisztségét.  
A MÍT vezetősége kitartó, lelkiismeretes munkája a válság előtt több éven keresztül 
kimagasló eredményeket ért el, külföldi, belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai napok, 
Négy-Égtáj programok megszervezésével, Tiszteletbeli Tagságok odaajándékozásával 
megbecsülve a szakma tekintélyes képviselőit, grafológusait.  
 
A válság óta azonban, mint nonprofit szervezet, egyre kevesebb támogatást kapott. Hiszen az 
iskolák is súlyos anyagi gondokkal küszködtek, a hallgatók száma mindenütt minimálisra 
csökkent, s így a MÍT már a rendezvények, az iskolák támogatására is csak elvétve- vagy 
egyáltalán nem, idővel már csak a MÍT- et befogadó Interaktív Grafológusképző Intézet 
támogatására számíthatott.  
 
Ugyanakkor a nehéz gazdasági körülmények mellett, villámcsapásként érte a magyar 
grafológustársadalmat, a képzőintézeteket és országos nonprofit szervezetünket, hogy a 
grafológia, sok más szakmával együtt, kikerült az országos képzési jegyzékből, ami súlyos 
veszteséget jelentett a képzőintézmények fennmaradására és a vizsgáztatások 
megszervezésére. 
 
A szakmai válság krízishelyzetére a MÍT Szakmai Grémiumot hozott létre, régi és új MÍT 
tagokból, iskolavezetőkből, akik egy válságkezelő programmal próbálják megújítani az OKJ-
ból kikerült grafológiát, új vizsgáztatási és képzési rendszer mielőbbi kidolgozásával. 
 
Ez a változás egy megújult formát és rendszert igényel, amelyhez a MÍT vezetősége is teljes 
megújulással, új tisztségviselőkkel szeretne reagálni. 
S így a MÍT Ügyvivő Testülete átadja a megüresedett tisztségek megpályázásának lehetőségét 
a Szakmai Grémiumnak, amelyet az elmúlt évben a megújult képzési rendszer kialakítására 
hozott létre. 
 
A Szakmai Grémium elismerte és megköszönte a MÍT lemondó Ügyvivő Testületének hosszú 
ideje működő lelkiismeretes munkáját, és a MÍT eddigi elnökének Pálmai Annának a 
Tiszteletbeli Elnökséget ajánlja fel.  
A tisztújító közgyűlést 2013-05-10-re hirdetjük meg. 
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Pálmai Anna, elnök 
Oláh Károlyné, alelnök 
Rénesné Eller Gertrúd, titkár 
Nagyfényi Violetta, ügyvivő testületi tag 
Gömöri Géza, ügyvivő testületi tag 
Csányiné Csizmadia Apollónia, gazdasági ellenőr 
Csörgő Lajosné, az etikai bizottság elnöke 
Jusztné Gutai Márta, az etikai bizottság tagja 
F. Király Patrícia, az etikai bizottság tagja 
Beri Márta Rózsa, az etikai bizottság tagja 
Kemény Györgyné, az etika bizottság tagja 
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