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érdeklődő MÍT Tagok kérdéseire válaszolva  
 
 
Kedves Kolléga!  
 
 
Azt biztos hallottad, hiszen ez már nem újdonság, jó ideje tudjuk, hogy a grafológia kikerült az 
OKJ-ből. Ez a tény minden iskola számára, minden grafológus számára sokkoló hír volt. S ennek a 
nem egyszerű helyzetnek hatására jött létre a Szakmai Grémium, amelyet a Magyar Írástanulmányi 
Társaság befogadott, mint a szakma neves tagjaiból létrejött "önszerveződő" szakmai fórumot, mely 
többek között a MÍT égisze alatt küldte el a minisztérium illetékesei felé a magyar grafológusok 
"szakmai segély kiáltását", amelynek tartalma a honlapunkon jó ideje megtalálható.  
Azonban a válasz a minisztériumból, azaz új nevén a Munkaügyi Hivatalból sajnos nem volt 
kedvező. Bár elismerést kapott a szakma, de biztatást sajnos csak annyit, hogy még ez évben OKJ-s 
képzések indulhatnak, s próbáljunk irányulni a felsőfokú képzési formák felé, ami sajnos egyelőre 
nem könnyen kivitelezhető.  
 
A grémiumi tagok ezután egy belső kört alakítottak, amely az OKJ elvesztése miatt ismét 
szükségesnek látta a nemrég átalakított grafológusképzés újabb átalakulását, beleértve a 
vizsgáztatásokat is. Azonban ennek kidolgozásában a MIT vezetősége nem vett részt, mivel a 
grémiumi tagok (amint már említettem) egy szűkebb kört alakítottak erre a célra.  
Az én iskolám, a Grafológusképző és Grafomédia Intézet továbbra is az NSZFI- n, azaz új nevén, a 
Munkaügyi Hivatalon keresztül vizsgáztat és minél előbb készülünk akkreditálni a képzésünket, s 
gondolom több iskola is így tesz.  
(Annál is inkább, mivel kiderült időközben, hogy az ez év szeptemberétől induló képzések még 
OKJ-sak maradnak...)  
A MÍT vezetősége és jómagam is azonban úgy gondoltuk, hogy átadjuk helyünket azoknak, akik a 
MÍT égisze alatt szeretnének valami újat létrehozni, arra az eshetőségre, ha a beígért változásoknak 
a jelenlegi keretek már nem fognak helyet adni. Azonban ennek gyakorlati kivitelezését már 
szeretnénk egy új vezetőség számára meghagyni.  
Az én elnöki tisztségem a válság idején ugyancsak nem volt könnyű. Holott az elnökségem előtti 
húsz évem alatt a MÍT-ben a rendezvények szervezésében, egy olyan virágzó időszakát is magában 
foglalta ennek a nonprofit szervezetnek, amikor több éven át, 10-12 fős olasz- magyar delegációt 
fogadhattunk konferenciáinkon.  
S megélhettem, hogy 10 fős, magyar grafológusokból álló delegációt vihettem elnökségem alatt az 
Olaszországban szervezett római nemzetközi konferenciákra. S voltak rendezvényeimen sokszor 
nagyon sokan és voltak az utóbbi időben sokszor kevesen, de nem keseredtem el, mert aki ismeri a 
válság alatti időszakok szervezői attitűdjeit, az ezen nem fog csodálkozni. 
Ugyanakkor Tiszteletbeli Tagsággal ajándékoztunk meg több mint 15 kollégát, akiknek ennyi év 
után a következő időszakot átadni az ügy érdekében olyan feladatot jelentett, ami utat adhat a 
szakmai megújulásnak. Persze csak abban az esetben, ha végre a MIT tagok is segítenek ebben…. S 
mindezekben reménykedve sokkal könnyebb szívvel adom át a helyem az új vezetőségnek. S a 
Tiszteletbeli Elnökség, amelyet a grémium az eddigi munkám elismeréséül felajánlott, talán 
megkönnyíti a lemondások visszhangja mögött némi találgatásokkal fűszerezett rosszindulatú 
megnyilvánulásokat. Köszönöm ezt az elismerést, a hét éves elnökségem és a MÍT -ben végzett 
húsz éves munkám-, vagy akár a válságos években való küzdelmes elnökségem nem könnyű 
időszakának nem kis elismerését…. 
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