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1991-ben, maga mögött hagyva a külkereskedelmi szakmát, grafológiai szakterületre váltott.  

 

1993-ban grafológusi, 1997-ben írásszakértői végzettséget szerzett.  

 

1993–2004-ig a Grafológiai Intézet Kft. munkatársaként dolgozott, kezdetben mint  

- grafológus szakoktató, később mint 

- szakértői és marketingcsoport-vezető, 

- írásszakértő oktató, 

- szakértői és kutatási csoportvezető. 

 

1996-ban igazságügyi grafológusi kinevezést kapott. 

 

2004-ben – továbbra is az ”írás” területén mozogva, média szakos nevelői végzettséget szerzett az egri 

Eszterházy Károly Főiskolán. 

 

2004 – saját cégében (Grafi Bt.) végez szakértői és tanácsadói tevékenységet. 

 

Az ELTE Pedagógia és Pszichológiai Karán folytatva tanulmányait, előbb bölcsész (2006), majd 

tanári diploma (2007) megszerzésével bővítette szakismereteit. Ezek keretében több (pszichológiai, 

írásbiológiai, pedagógiai) síkon is tanulmányozta a különböző írásnormák jellemzőit, az írástanítási 

módszereket, az írásrutin kialakulását és fejlődését, valamint az írómozgás sajátosságait.  

Írásrutin kutatása ”kiválóan megfelelt” minősítéssel került védésre, és elfogadásra. 

 

2007-ben jelentkezett a Rendőrtiszti Főiskola Kriminalisztikai Szakértő Szakirányú 

Továbbképzésének írásszakértői szakára, ahol 2009-ben eredményes vizsgát tett. 

 

2009-től – kibővült kompetenciakörére építve – önálló igazságügyi írás- és grafológus szakértőként 

tevékenykedik.   

 

2011-ben, 15 éves igazságügyi pályafutása elismeréseként ”ezüst fokozatú” igazságügyi szakértői 

címet kapott. 

 

Munkájában kiemelten fontosnak tartja a korrekt, minőségi szakmai tevékenységet, így maga is ezt 

képviseli megbízói felé.  
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Kutatási témák, szakdolgozatok: 

A kényszeresség kialakulása és írásjellemzői - GI. Bp., 1993. 

Az írásszakértői és a grafológiai szakterminológia alapjainak összehasonlítása az elmélet és a 

gyakorlat oldaláról - GI. Bp., 1996/1997. 

A magyar felnőtt lakosság normaírásának kutatása a tanult sztenderdhez képest felsőfokú 

végzettséggel rendelkezőknél. - GI. Bp., 2003. 

A különböző írásnormákkal írni tanult diákok írásrutinjának vizsgálata - ELTE PPK. Bp., 2006. 

 


