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Eredetileg (1989 óta) magyar–történelem szakos tanár, aki emellett írásszakértői és grafológusi 

végzettségekkel rendelkezik. 

 
Írásszakértői végzettségek: 

2009 – kriminalisztikai írásszakértői/Rendőrtiszti Főiskola; 

2004 – írásszakértő/ Országos Írásszakértői Intézet. 
Grafológusi végzettségek: 

2004 – grafológus OKJ/ Grafodidakt Szem.fejl. Központ); 

2001– grafológus szakasszisztens OKJ/ Grafológiai Intézet; 

1996 – okleveles grafológus/Grafológiai Intézet.  

 

1998-2004-ig a Grafológiai Intézet értékesítői vezetőjeként, majd 2004 óta saját cégeiben 

(GrafIQm Consulting Bt.; Human Pro Kft.) és igazságügyi szakértőként tevékenykedik; 2001 óta 

igazságügyi grafológus szakértőként, 2009 óta igazságügyi írásszakértőként is működik.  

 

Ennek megfelelően, mind grafológusi, mind írásszakértői munkáját két színtéren végzi:  

 egyik része az üzleti szférában, míg 

 másik része a bírósági, rendőrségi területeken zajlik.  

 

Az üzleti vonalon ez humánerőforrás-gazdálkodást támogató, kompetenciaalapú grafológiai 

vizsgálatok végzését, szakmai tréningek (pl. aláírás-azonosítási kurzusok) tartását, ill. 

magánszemélyek számára pályairányítási, vagy párkapcsolati tanácsadások ellátását jelenti.  

A nyomozati, bírósági gyakorlat terén elsősorban a kézírás-azonosítások, grafológiai 

személyiségvizsgálatok (hazugság-, ill. kényszerítettség-vizsgálatok, személyiségkép-, ill. 

profilkészítés) adják a legtöbb feladatot számára.  

Emellett – grafológiai és írásszakértői területen is – törekvése a folyamatos publikálás. Kiemelt 

témái: a kommunikációs képesség kutatása (Miskolci Egyetem, 2006), a humánpolitikai és a 

párkapcsolati, s a tervezett írásmintavétel.  

2013 óta a MÍT Etikai Bizottságának elnöke.  

 

Hitvallása: nem csupán hogy maximális felkészültséggel, szakmai alázattal, humánus és etikus 

szemlélettel, nagy felelősségtudattal szabad emberekkel (és kézírásokkal) foglalkozni, de csakis 

így érdemes!  

 

Előadások (válogatás) 
 1999. április, Nemzetközi Grafológiai Konferencia, Budapest: A grafológia szerepe a „humánus 

elbocsátásban”; 

 1999. április, Pszinapszis ’99 (Budapesti Pszichológus Napok): kerekasztal-beszélgetés „A 

grafológia szerepe a pályaorientációban” címmel; 

 2000. május, Kozák és Társai  HR Klubja: A grafológia a humánpolitikában; 

 2000. július, SmithKline Beecham: A grafológia a kiválasztásban és a teljesítményértékelésben; 

 2000. október, Vitalword: Grafológia a cégek humánpolitikájában; 

 2001. március, Pszinapszis 2001: Milyen munkaerő vagyok? (workshop); 

 2001. március, Bük: Grafológia a cégek humánpolitikájában; 

 2001. április, Szombathely: „Fókuszban a HR” humánpolitikai konferencia – A grafológia szerepe a 

humánpolitikában; 
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 2001. április, MÍT: A grafológus tanácsadó szerepkörének ellentmondásai; 

 2002. március, Pszinapszis 2002: Grafológiai műhelymunka; 

 2002. május, HR Club: Grafológia a cégek humánpolitikájában; 

 2002. október, BKKE, Karrier Iroda: Grafológia a kiválasztásban; 

 2003. október, Grafológiai Intézet –Gordio Tanácsadó Csoport: Grafológia és  munkaerő-kiválasztás; 

 2003. november, Miskolci Egyetem: Grafológia és HR; 

 2003. november, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Gödöllő: „Mire jó a grafológia?”; 

 2004. április, Miskolci Egyetem: A grafológia szerepe a humánpolitikában; 

 2004. december, BKÁE–Corvinus Egyetem: „A hiányzó láncszem – tudatos karriertervezés a 

középiskolában” konferencia: A grafológia szerepe a tudatos pályaválasztásban; 

 2005. február, Corvinus Egyetem–BKÁE Vezetőképző, MOJ-képzés: Grafológiai alapismeretek; 

 2005. február, Nők Lapja Szakértői Fórum konferencia: A női munkaerő; 

 2005. március, Miskolci Egyetem: Grafológia álláskeresőknek; 

 2005. március, Budapesti Kommunikációs Főiskola: Információk a grafológiáról; 

 2006. április, május: Budapesti Kommunikációs Főiskola: Bevezetés a grafológiába; 

 2006. október, Corvinus Egyetem: A humánpolitikai grafológiáról; 

 2006. november, SZIE, Gödöllő: Grafológiáról álláskeresőknek; 

 2007. március, Miskolci Egyetem: Grafológiáról álláskeresőknek; 

 2008. március, Miskolci Egyetem: Grafológiáról álláskeresőknek; 

 2009. szeptember, Balatonföldvár, Mensa Hungariqa: Mire jó a grafológia?; 

 2011. Budapesti Corvinus Egyetem: Milyen munkaerő vagyok? – workshop;  

 2013. november, Igazságügyi Szakértői Konferencia (ISZAK), Pilisszentkereszt: Az előkészített 

írásmintavétel szerepe a szakértői bizonyítás eredményességében; 

 2013. november: Debreceni Egyetem, Pszichológia szakhét: A személyiségvizsgálati lehetőségek 

egyike: a grafológiai út. 

 

Publikációk (válogatás)  

 
 Az örök trónörökös (Habsburg Ottó). Grafológia c. lap 1998/5. 

 Grafoverseny, Doszpot Péter kézíráselemzése, Grafiqm jelige. Grafológia c. lap, 1998/7. 

 Grafoverseny, Bochkor Gábor kézíráselemzése. Grafológia c. lap, 1999/1. 

 Aisec, avagy az Állásbörze-jelenség grafológusszemmel, Grafológia c. lap, 1999/9.  

 Amikor a grafológus már valóban tanácsadó. Grafológia c. lap, 2002/3. 

 Grafológiai alapiskola. Nők Lapja, 2001. szeptember –december. 

 Tónió írásának elemzése. Grafológia c. lap, 2001/12. 

 A Pa-Dö-Dö írásának elemzése. Grafológia c. lap, 2002/ 5. 

 Grafológiai cikksorozat, Anyák Lapja, 2003. 

 Grafológiai cikksorozat, Anyák Lapja, 2003. 

 „Kedvenc írásmintám”. Grafológia c. lap, 2003/3. 

 „Látásproblémák jele a kézírásban”, szerzőtárs: Hakkel Hedvig.  Népszabadság – Gyógyász, 2003. jan. 15.  

 „Látásod elárulja írásod”,  szerzőtárs: Hakkel Hedvig.  Fittinfo, 2003. július–augusztus. 

 A nyomtatott betűk és a személyes karrier. Grafológia c. lap, 2005/3. 

 „Az egyéni kommunikáció jellemzőinek feltárása, kétféle eljárással” – szerzőtársak: Salánki Ágnes, 

Kegyesné Szekeres Erika, Hakkel Hedvig, szerkesztők: Klaudy Kinga, Dobos Csilla. MANYE 

(Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előadásai) XV, 2. kötet, 2006.  

 Grafológiai esettanulmány, Grafológia c. lap, 2006/2. 

 Grafológia a humánpolitika eszköztárában. www.humanerok.hu – Humán Erők. 

 Állásvadászat és a kézzel írt önéletrajz… Grafológia a humánpolitikai eszköztárban. Start, Állások 

kézikönyve, 2007. 

 Rövid cikkek: www.grafologusOK.hu/cikkek 

 Grafológia és a kézzel írt önéletrajz. Navigátor – Karrier Irodák kézikönyve 2007, 2007/2008, 2009. 

 A párkapcsolatok iskolája: A párkapcsolati tanácsadás alternatívája: a grafológiai összeillőség-

vizsgálat. Mesterkurzus 2008. 

 A három próba eljárások alkalmazása az igazságügyi szakértői gyakorlatban:  

o Nemzetközi Grafológiai Szemle, 2010. november; 

o www.grafologusOK.hu /Cikkek, szakvélemények. 

 HVG Karrier Plusz 2008:  

http://www.grafologusok.hu/cikkek
http://www.grafologusok.hu/


Ami mindig mindenkit érdekel: a grafológia 

A kézírásvizsgálatok szerepe a humánpolitikában 

 Fókuszban a grafológia. HVG HR Plusz, 2009. 

 A grafológiai végtelen. HVG Karrierplusz, 2011. 

 Karrier és önismeret. HVG Karrierplusz, 2011. 

 Papírtükör. HVG Karrierplusz, 2012. 

 Rád találok, „Flow”! HVG Karrierplusz, 2013. 

 Az előkészített írásmintavétel szerepe a szakértői bizonyítás eredményességében /The role of planned 

writing sample collection in the success of expert testimony. ISZAK 2013 konferenciakiadvány. 

 

Népszerűsítő riportok 

 
TV-, rádióriportok: RTL Klub, M1, TV3, ATV, Echo TV, Kossuth Rádió, Civil Rádió, Klub Rádió. 

„A Sláger Rádió grafológusa“ – 2000-től a rádió működéséig. 

Grafológiai rovat, Class FM: 2010-től. 

 


