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1990 Grafológus-oklevél, Bodroghy Péter iskolája. 

1991 A Magyar Írástanulmányi Társaság Heves Megyei Szervezetének képviselőjévé és egyben 

választmányi tagjává választották. A Magyar Írástanulmányi Társaság első vándorgyűlésének fő 

szervezője, s előadója is. Helyszín: Eger, TESZ székház. 

1992 A Gárdonyban tartott Grafológiai Szakmai Napokon mutatta be, s ajánlotta közhasználatra az 

eddig grafológiai szempontból érintetlennek számító, s addig semmilyen szakirodalomban elő nem 

forduló „Pályaválasztás és pályaalkalmasság-vizsgálat grafológiai módszerek alapján” gyakorlati és 

elméleti módszerét. A szakma azóta is ez alapján dolgozik. 

1993 A Pécsi Grafológiai Szakmai Napokon ismét saját módszerét – a Pályaválasztás grafológia 

segítségével” – mutatta be, kiegészítve a komplex személyiségkép-készítés menetének 

ismertetésével együtt. 

A „Mai magyar grafológia” c. tankönyv (dr. Agárdi, 1993) című könyv társszerzője, s egyben szakmai 

lektora.  

A „Balkezesség”-ről írott értekezésében új kutatási eredményekkel gyarapította a grafológia 

tudományát  (Grafológia c. 1995. I. évf. 3–4. szám ) 

1995 A Nemzetközi Grafológiai Konferencián újból egy teljesen új terület kidolgozásával jelentkezett, 

a „Tárgyalási stratégiák és taktikák javaslata az üzleti partner kézírása alapján” témakörben.  

1996 Kinevezik igazságügyi grafológus szakértővé. 

1998 novemberében, a Nemzetközi Grafológiai Szemle 10 éves születésnapján rendezett szakmai 

találkozón adta közre módszertani ajánlását a „Munkahelyi konfliktusmegoldások grafológiai 

módszer segítségével” tárgyú elemző vizsgálatról, amelynek részletes tartalma következő évben a 

Nemzetközi Grafológiai Szemlében is megjelent. 

1999 Nemzetközi Grafológiai Szemle, VI. évf. 1.sz. (Michel De Grave szerkesztésében), 

„Konfliktusmegoldási módszerek a kézírás alapján”.  

1998 „A grafológia kézikönyvé”-nek (dr . Agárdi–dr. Szidnai, 1998) egyik szerzőjeként mérési 

módszereket alakított ki az addig csak szubjektív becslő tényezőknek nevezett témakörökben. Pl.: 

szabályosság, ritmus, tendencia. Elsőként tette lehetővé a kézírás sűrűségének meghatározását, 

mérőháló kialakításával, mely később a komputeres grafometria egyik nélkülözhetetlen 

paraméterévé vált. 

2000 A Magyar Szakképzési Társaság tagjaként és a Magyar Írástanulmányi Társaság Szakképzési 

Bizottságának tagjaként részt vett az emelt szintű grafológus szakma (OKJ-s száma: 54 7899 

04)szakmai és vizsga követelményrendszerének, központi programjának összeállításában. 
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2000 „A grafológia alaptankönyve I-II.” című kiadvány (Grafodidakt) társszerzője. A komplex 

személyiségkép-készítés és a tárgyalási stratégiák, valamint a pályaválasztás grafológiai módszerekkel 

fejezetek szerzője. 

2001 Mindenki Grafológiája c. könyv (Grafodidakt), társszerző. 

2002  „Az írásszakértés elmélete és gyakorlata” c. könyv (Országos írásszakértő Intézet) társszerzője. 

2004 Írás- és grafológiatörténet, Alkalmazott Grafológia, Grafológiai Mérések c. tankönyvek 

társszerzője (Országos Írásszakértő Intézet Kft.). 

 

2004-2012 OKJ-s grafológus szakmai vizsgaelnök.   

2004 Okleveles írásszakértő (Grafológiai Intézet).  

2005. május 26-27.: A korszerű kézírás-vizsgálat lehetőségei és korlátai, nemzetközi kriminalisztikai 

konferencia, előadás: Írástorzítás, balkezesség. 

2009-ben az írásszakértés "autoforgerie" (szándékos írástorzítás) területén végzett kiemelkedő 

kutatásokat. (Publikáció: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Írásanalitikai Szemle, I. évf. 1.szám, 

valamint Igazságügyi Szakértői Konferencia Kriminalisztika szekció. 2013. nov. 8. ISBN 978-963-08-

7882-1). 

2010: Írásanalitikus szaktanácsadó (Zrínyi Miklós nemzetvédelmi Egyetem)  

 

Egyéb, műszaki végzettségek 

Pollack Mihály Műszaki főiskola (1981), Vízellátás- csatornázás üzemmérnök; 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  (2012), Védelmi Igazgatási Vezető. 


