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PROGRAM 
Hitelesen – profiktól 

 
 

9.30-tól  
Beléptetés 
10.00-10.05   
Megnyitó, Vékony Györgyi MÍT-elnök 
10.05-10.30   
Hegyi Judit: A grafológiai szakirodalom tartalmi reprezentációja – információszerzés a 
grafológiáról szakmabeliek és érdeklődők számára 
10.30-11.00  
Katona Ágnes: Saját kézírás szándékos eltorzítása a későbbi letagadhatóság reményében. Autoforgerie 
 
11.00-11.20 Kávészünet 

 
11.20-11.50  
W. Barna Erika: Pályaorientáció – a tehetségben rejlő erő  
11.50-12.20  
Csepelyi Magda: Grafológia a korszerű HR-ben 
12.20-12.40  
Szilvásy Péter: Kibernológia – a grafológia új dimenziója  
 
12. 40-13.30 Ebédszünet 

Az előadóterem előterében biztosított, meleg büféebéd tervezett kínálata  
Hagymás, mustáros pulykakockák burgonyával egybesütve; érlelt sült sertéstarja szeletek ropogós 
hagymakarikákkal, párolt rizzsel; vegetáriánusoknak zöldséges lasagne bazsalikomos concasséval; 
péksütemények, vegyes minizsemlék; vegyes minidesszertek (képviselőfánk, Eszterházy-torta, 
gyümölcskosárka, kókuszszelet); szűrt és rostos gyümölcslevek, szénsavas üdítőitalok, ásványvíz, 
kávé. 
 
13.15-től  
Beléptetés 
13.30- 14.00  
Dr. Agárdi Tamás: A trauma és PTSD (poszttraumás zavar) egyes jegyeinek tükröződése a kézírásban 
14.00-14.30 
Budavári Zsuzsa: A kor áldozata? Latinovits Zoltán kézírásának elemzése  
14.30-15.00 
Vékony Györgyi: Miért szükséges folyóírást tanítani? 
 
15.00-15.20 Kávészünet 

 



15.20-15.50 
Kovács Mónika: A Neumann-galaxis tollforgatói. Milyen új szólamokat fedezhetünk fel az írásterápia 
által a kézíráselemzés narratívái között? 
15.50-16.55 
Tánczos Zsuzsa - Huba Gizella: Az ifjúság útjai – grafológia a 16-22 éves fiatalok élethelyzeti 
nehézségeinek megoldásában. Workshop 
16.55-17.00 
A konferencia zárása, Vékony Györgyi MÍT-elnök 
 
A program változtatásának jogát (vis maior esetén) fenntartjuk! 
 

Belépőjegyek 
 
Előzetes regisztrációval és november 8-ig történő befizetéssel 
 
Napijegy (délelőtt és délután kávéval, üdítővel + melegbüfé rendszerű ebéddel): 9.900 Ft. 
Kedvezményes napijegy MÍT-tagoknak (délelőtt és délután kávéval, üdítővel + melegbüfé 
rendszerű ebéddel): 8.800 Ft. 
 
Délelőtti jegy (kávét, üdítőt tartalmaz, ebédet nem): 3.500 Ft.  
Délutáni jegy (kávét, üdítőt tartalmaz, ebédet nem): 3.500 Ft. 
Kedvezménnyel MÍT-tagoknak (kávét, üdítőt tartalmaz, ebédet nem): 3.000 Ft. 
 
Aki az ebédlehetőséget nem veszi igénybe, a teljes napi programon délelőtti és délutáni belépő 

együttes vásárlásával vehet részt, melyek magukban foglalják a délelőtti, ill. délutáni 

szünetben fogyasztható kávét, üdítőt, ásványvizet. 

 
November 8. utáni regisztrációval, vagy a helyszínen vásárolva  
 
Csak ebéd nélkül! 

Délelőtti jegy: 4.500 Ft. 
Délutáni jegy: 4.500 Ft.  
Kedvezménnyel MÍT-tagoknak: 4.000 Ft. 
 
Minden jegy a helyszínen, a beléptetéskor vehető át.  
 
 

További információ 
Mobil:  06 20 20 9 368 9, délután vagy este 
E-mail: grafokonf@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/MIToldal 

 
 
REGISZTRÁCIÓ ITT: http://eepurl.com/GM2vr  
Kedvezményes regisztráció és ebédrendelési lehetőség:  
2013. november 8-ig. 

 

  
 

 


