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AZ ÍRÁSANALITIKA, MINT A PARANCSNOKI MUNKÁT SEGÍTŐ MÓDSZER

THE SCRIPT ANALYSIS, AS A METHOD WHICH HELPS THE COMMANDER’S JOB

Az embertudományok közül a parancsnoki munkát egy interdiszciplína, az írásanalitika is segítheti. Az 
írás az ember legadekvátabb sajátossága, ezért az ezzel összefüggő kutatások több dimenziót tárhatnak 
fel. Keletkezésének van korszakhoz köthető időbelisége, földrajzi térbelisége, készítőjéhez kapcsolódó 
pszichés,  anatómiai,  „genetikai”  vetülete  és  vannak  az  írófelületet,  íróeszközt  jellemző  sajátosságai. 
Olyan ismertebb „tudományok” vizsgálják az írást,  mint a paleográfia, a grafológia, az írásazonosítás, 
vagy új „tudományként” az íráskép-földrajz és az írásanalitika. A következőkben a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem regisztrált szakjai között 2008-ban szakirányú továbbképzési szakként megjelent írás-
analitikáé lesz a főbb szerep. 

Among  the  human  branches  of  learning  the  script  analysis  like  and  inter  discipline  can  help  the 
commander’s work. The script is the most adequate idiosyncrasy of the human being so researches 
regarding that  show more dimensions. The dawn of the script has temporality,  geographical locality, 
psychic,  anatomical and genetic projections and characteristics of the writing-case and plane. Those 
well-known disciplines like palaeography, graphology, script identification, script geography and script 
analysis study the writing. T hereinafter the script analysis  – which is a specialized postgraduate course 
in the Zrínyi Miklós National Defence University since 2008 – has the main role.

Ismertetőm röviden felöleli azokat a területeket, amelyek az írással, az írásanalitikával alapjaiban kapcsolatba 
hozhatók, az alábbi területeken:

1. Általánosságban használható területek.

2. Felhasználási lehetőségek a humánpolitikai, személyügyi munkában.

3. A személyiség és az írás (néhány gondolat az összefüggésekről).

4. Néhány szó az írásterápiáról.

5. Írásanalitikai alapfogalmak. Mi az írás?

6. Az írások osztályozása.

7. Az írás elterjedése, történetisége. 

8. A grafológia kritikája.

9. Az írásanalitika szükségessége.

10. Összefoglalás.

11. ZMNE tájékoztató.

Le kell szögeznem, hogy nem a grafológiáról szeretnék ismertetőt adni, hanem egy olyan új „ismeretrendszerről”, 
amelyet  2008 tavaszán a Zrínyi  Miklós Nemzetvédelmi Egyetem is felvett a regisztrált  szakjai közé, s ez az 
ÍRÁSANALITIKA.
Az írásról nagyon sokan, sokféle megközelítéssel és profillal végeztek különböző kutatásokat. Az írás különféle, 
önálló és összefüggő dimenziókkal rendelkezik. Keletkezésének van korszakhoz köthető időbelisége, földrajzi tér-
belisége, készítőjéhez kapcsolódó pszichés, anatómiai, „genetikai” vetülete és vannak az írófelületet, íróeszközt 
jellemző sajátosságai. A tudományosnak aposztrofált elméletek ismertetése előtt célszerűnek tartom azokat a te-
rületeket felvázolni, amelyek a PARANCSNOKI tevékenység hathatós segítői lehetnek.
A felsorolás természetesen önkényes és nem a teljesség igényével készült, figyelembe véve, hogy az élet na-
gyon sok területén van szükség a kézzel írt dokumentumokra.
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1. AZ ÍRÁSBÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ALÁBBIAKAT LEHET MEGÁLLAPÍTANI: (1)

– a személyiség megismerése – az írás determinálja készítőjét, ezért adekvát módon megközelíthetőek az író 

személy tulajdonságai

– a magatartás ellenőrzése – figyelemmel lehet kísérni az általános magatartási normához igazodó és attól el-

térő reagálások tartalmát, egy meghatározott időn belüli állapot változása.

– a magatartás irányának, vonalának meghatározása – egy szituációhoz köthető viselkedési, magatartási irány 

és az eredmény várható kimenetelének modellezése

– egy tevékenységet elősegítő módszer (pl. tárgyalásra való felkészülés, vagy egy konkrét feladatra való kon-

dicionálás)

– az alany manipulálhatóságának megismerése – az író személy mennyire képes a szerepjátszásra, egy álarc 

felvételére, személyiségében milyen módon, mértékben és formában van jelen a manipulálhatóság

– „polygráf”–jellegű és tartalmú műszeres hazugságvizsgálat – az alany írásában, inkriminált esethez köthető 

válaszaiban jelenlévő hazugságjelek felderítése.

2. FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A HUMÁNPOLITIKAI, SZEMÉLYÜGYI MUNKÁBAN:

– felvételnél; pályázatok elbírálásánál;

– vezetői kiválasztásnál;

– pályaalkalmasság megállapításánál;

– team építés tervezésénél;

– misszióra való alkalmasság eldöntésénél;

3. A SZEMÉLYISÉG ÉS AZ ÍRÁS (NÉHÁNY GONDOLAT AZ ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL) (1)

Ha egy kézírást látunk magunk előtt, elképzeléseink, asszociációink lesznek az írójáról. A parancsnoknak, a hu-

mán vezetőnek fontos lenne tudni az írásformák jelentéseit, ugyanis azok fontos szerepet játszanak a kauzális 

gondolkodásban. Arra kellene törekedni, hogy megértsük, miért utalnak különböző személyiségvonásokra az írás 

bizonyos vonásai.

Az embernek különböző magatartási problémái és konfliktusai lehetnek a különböző szituációkban, de a szakem-

ber segítségével  ezek helyébe a fejlődés léphet. Azonban vannak a személyiségnek olyan megnyilvánulásai, 

amelyek tünetként foghatók fel és a fejlődés zavarára utalnak, hiszen még egy nagy létszámú közösségben is fi-

gyelni kell minden tag lelki változásaira, ami egy vezető, parancsnok számára csaknem lehetetlen. Ezt a tényt az 

is megnehezíti, hogy egy parancsnoknak egyszerre több közegre kell figyelnie. Gyakran csak a deviáns viselke-

désre figyelünk fel, ami már a személyiség legmélyebb rétegeit érintő pszichikai sérülés, így például az agresszív, 

rendetlen ember zavarja a csoport munkáját. Még veszélyesebb az ellenkező irányú deviancia: a csendes, visz-

szahúzódó ember, akire csak ritkán figyelnek. Meg kell jegyezni, hogy az ok mindkét esetben ugyanaz lehet: a fé-

lelem és a nyomás.

A parancsoknak, a vezetőnek szüksége van egy információforrásra beosztottja személyiségéről, ami megbízható 

és mindig hozzáférhető, ez lehet pl. az ÍRÁS. Az írás alapján könnyen észreveheti a hangulati ingadozásokat illet-

ve a lelki zavarokat, és ha kiismeri magát az írásanalitikában, akkor az írásban olyan tulajdonságokat is felfedez-

het, amik még az író személy számára se tudatosak. A lélek változásai előbb megmutatkoznak az írásban, mint 

ahogy azok tudatosak lesznek, ezért az íráselemzéssel bizonyos személyiségzavarok megelőzhetőek illetve az 

íráselemzésben jártas vezető segíthet egy harmonikus személyiség kifejlődésében.

Az írásból kimutatható, hogy az ember mennyire terhelhető, nyitott, csendes, gyakorlatias, vagy inkább a szellemi 

kihívásokat szereti, milyenek a mentális képességei, az érdeklődési köre, a motivációi és hogy mennyire szociá-

lis.
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Az írás azt is meg tudja mutatni, hogy milyen az író személy beállítódása, milyen funkciók dominálnak nála, ame-

lyek alapján az egyéni feladatokat is jobban meg lehet szabni. Az íráselemzés arra is alkalmas, hogy az adott em-

ber személyisége érzelemközpontú, vagy inkább racionális. Ha valaki temperamentumos, akkor számára termé-

szetesek a heves reakciók és az akarat kinyilvánítása. A környezetnek toleránsabb lesz, ha közelebbről ismeri 

tagjának lelkét és megérti, milyen nagy érzelmi krízisek állhatnak a látszólagos nyugodtság mögött, vagy hogy mi-

lyen sérülékeny egy agresszív ember.

Vegyünk néhány példát, ami az írásból kimutatható: a normaírástól való eltérések az önállósági törekvésekre 

utalnak; csekély eltérések a normától csekély önállósági- illetve egyediségre való törekvést jelentenek (ezeket 

életkorhoz mérten kell vizsgálni). A szerény személyiség egy egyszerű, szerény írást választ, ami nem nagyon tér 

el az iskolai írástól. A sablonszerű írás arra utal, hogy személytelenséget mutat az illető. Olyan írások, amelyek 

betűiben sok a kanyar, labilis személyiségre utalnak. A betűk közötti pontos kötések azt mutatják, hogy az illető-

nek jó kognitív kombinációs adottságai vannak.

Célszerűnek tartom megemlíteni azokat a SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOKat, amelyeket nagy biztonsággal lehet az írás-

analitika segítségével elemezni, illetve kategorizálni:  alkalmazkodás, befolyásolhatóság, bizalmatlanság, bizony-

talanság, fantázia, fecsegés, hazudozás, határozottság, idegesség, kapcsolatteremtés (képessége, nehézsége, a 

nehézség elfedése), kiszámíthatatlanság, kiismerhetetlenség, kitartás, logikus gondolkodás (hiánya), megbízha-

tóság, megfigyelőképesség, meggondoltság, memorizálás, okoskodás, óvatosság (hiánya), őszinteség (hiánya),  

titoktartás, titkolódzás, ügyesség, ügyetlenség, zárkózottság.

Természetesen más személyi tulajdonságok elemzése is lehetséges, de minden esetben szükséges kifejtenünk 

annak indokát, és meghatározni azok profilját.

Az elemzés alapvetően az úgynevezett spontán módon keletkezett írásminta alapján készülhet, az alany tudtával, 

az etikai és jogi szabályok betartásával.

5. ÍRÁSANALITIKAI ALAPFOGALMAK

Többen felteszik a kérdést, hogy tulajdonképpen mi az írásanalitika? Mi a különbség és azonosság az írásanaliti-

ka illetve a grafológia között? Az írásnak van-e tudománya, létezik-e az írástudomány? Milyen profilban és elmé-

let mentén lehet használni az írásanalitikát?

Mielőtt még részleteznénk a feltett kérdések mögött rejlő és talán vitát kiváltó válaszokat, célszerű néhány alapfo-

galmat rögzíteni, hogy mindannyian ugyanarra gondoljunk, mikor az írásról, az írásanalitikáról, vagy a grafológiá-

ról beszélünk.

Mi az írás? (5)
Többféle megfogalmazás létezik a szakemberek és az „érdeklődök” körében. Ezekből a fogalmakból önkényesen 

kiemelek néhányat.

− Az írás a nyelv megjelenési formája, mondanivalónk rögzítése látható jelekkel, idõbeli és földrajzi távolságok 

áthidalására és sok más célból. 

− Írásnak nevezzük az írásjelek (például betűk) rögzítését, lejegyzését valamilyen hordozón olyan céllal, hogy 

azokból a későbbiekben értelmezhető szöveget hozzunk létre. Az írás gondolatok, fogalmak kódolása, mely-

nek fordított művelete az olvasás.

− Az írás, mint alkotó tevékenység a közlés egyik formája alapvetően fogalmazást, illetve kreatív írást jelent.

− Gyakran írásnak nevezik még a nagyobb irodalmi művek létrehozásának mesterségét. Ez az eredeti jelentés 

kiterjesztése, amely így a hosszabb szövegek írását is magában foglalja. Érdekes módon, ha ezt írógéppel 

vagy szövegszerkesztővel végezzük, azt mint fizikai tevékenységet gépelésnek nevezzük, míg a betűk, sza-

vak és mondatok létrehozásában szereplő szellemi tevékenységet írásnak. Ebben az értelemben az írás a 

narratíva, a szépirodalom, a fikció, a versek és a levelek, továbbá egyéb írásművek (szkriptumok) előállításá-

ra vonatkozik.
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− Az esetek többségében az írás a létrejövő szöveg későbbi elolvasása céljából történik, főként más emberek 
által. Kivétel lehet ez alól, például a napló vagy a szabad írás (free writing). A levelek között megkülönböztet-
nek fiktív és misszilis levelet attól függően, hogy ténylegesen elküldésre szánják-e.

− Az emberi szellem fejlődésének két leghatalmasabb mozgatója a beszéd és az írás. De a legfőbb rögzítő és 
továbbörökítő mégis az írás. 

− Az írás a gondolat rögzítése jelekkel. Ez egy általános meghatározás, amelybe beleférnek a preírások (pél-
dául a közlekedési táblák, vagy a vallások jelei) is. Egy lehetséges szűkebb meghatározás lehetne, hogy "az 
írás a beszéd rögzítése jelekkel" – viszont ez csak a fonetikus írásokra lenne használható. A különbség meg-
értése lényeges lenne, mert az írástörténészek rendre „kudarcot vallanak” azon, hogy a preírások szerepét 
képtelenek figyelembe venni.

− Az írás, mint Allport állítja, „kikristályosodott, megdermedt gesztus", akaratom, vágyam, szándékaim pecsét-
jét rányomom a valóság viaszára. Jelet, nyomot hagyok, amelyben megjelenek önmagam is, bár az író az 
írásban éppúgy meta jelenség, ahogyan a beszédben a kifejező személy mögötte, mégis benne van az exp-
resszióban.

J. Gelb írástörténész szerint írástudomány nincs is, mert az írásemlékek leírása és leltározása a nagy elméleti és 
gyakorlati kérdések kikerülése mellett, még nem tudomány. A magyar írástörténet különleges tanulságokkal szol-
gálhatna, amelyeket azonban az akadémikus „tudomány” eddig nem tárt s nem is használt fel.

6. AZ ÍRÁSOK OSZTÁLYOZÁSA (6)

A gondolatjelölés jellege szerint – lehetnek nyelvtől független gondolatrögzítő rendszerek, és a nyelvet rögzítő fo-
netikus írások. A nyelvtől jobbára függetlenek a szimbólumok, a preírások és a képírások. A fonetikus írások közé 
tartozik a szóírás, a szótagírás, a mássalhangzós írás és a valódi betűírás.
Az írástechnológia szerin  – rótt,  ecsettel festett,  tollal írt,  kőbe vésett,  agyagba pecsételt,  nyomtatott,  karcolt, 
aranyból formált, ezüstbe vésett.
A jelek grafikai összetettsége szerint – (egyedi) jel, ligatúra, jelmontázs, szemből nézeti világmodell, felülnézeti vi-
lágmodell, térbeli világmodell, mozgó világmodell.
A grafikai formavilág jellege szerin – lineáris és képszerű.
Az írás iránya szerint – balról jobbra, jobbról balra, bustrofedon, fentről lefelé, az óramutató járása szerint, csiga-
vonalban.
Felosztható továbbá a földrajzi területek, a történelmi korszakok, etnikumok stb. alapján is.

7. AZ ÍRÁS ELTERJEDÉSE, TÖRTÉNETISÉGE (8,9)

A Homo sapiens kb. 100 ezer éve vándorolt át Afrikából a Közel-Keletre. Innen kb. 50 ezer éve indult tovább Eu-
rópába, Ázsiába és Amerikába. A régészek az eddig ismert első jelkészletet Kelet-Afrikában találták. A lelet kora 
60-70 000 év. Okunk van annak feltételezésére, hogy a Közel-Keletről szétvándorló népek mindegyike ismerte az 
írást, ezért az eurázsiai és amerikai ősírásokat genetikus kapcsolat fűzi egymáshoz.
Több olyan mitológiai, nyelvi és jelpárhuzam létezik ugyanis, amelyek egymástól nagy időbeli és földrajzi távol-
ságra lévő rendszerekben bukkannak fel. Közéjük tartozik néhány eurázsiai-amerikai jelmegfelelés is, amely az 
írás kőkorszaki kezdeteit bizonyítja, ha ezek a jelkészletek genetikusan összefüggenek. E genetikus kapcsolatot 
az alábbiakban egy székely jelekkel olvasható anaszazi felirat segítségével vizsgáljuk meg, amelyet az 1. ábra il-
lusztrál. 

1. számú ábra: Anaszazi korsó és feliratok
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Ez a rövid felirat az emberiség s egyúttal a magyarság legkorábbi, ismert (másolatokban fennmaradt) írás- és 

nyelvemléke.

8. A GRAFOLÓGIA KRITIKÁJA

Bagdy Emőke pszichológus professzor (11) szerint a pszichológia vizsgálati köre, tartománya teljes egészében 

lefedi a grafológiát, utóbbinak felesleges erőfeszítés új elméleteket keresni vagy kialakítani a személyiségről an-

nak érdekében, hogy önálló tudománynak nevezhesse magát.

A grafológia mára sem teremtette meg tudományos alapját és az alábbiak szerint elért eredményeit nem tudta, 

tudja túllépni:

−  nincs a lélektani tesztkritériumoknak megfelelő és megfeleltethető írásdiagnosztika;

− a grafotudomány nem rendelkezik saját, vagy a lélektanból merített átfogó személyiségelmélettel. A „szűk 

tartományú" elméletek közül is a vonáselméleti és újabb tipológiák rendszereit adaptálja;

− nem tart élő kapcsolatot a lélektannal, annak fejlődésével, nem építi be az új eredményeket és szemléleti 

modelleket;

− nincs mindenki által elfogadott érdekképviselete és működő Etikai Kódexe;

− képzésében és vizsgarendszerében megállt az OKJ-szinten.

A célja ennek a „tudománynak”, a személyiség, a lelki viselkedés, a teljesítmény és az általános magatartás vizs-

gálata. Különböző módszerei és irányzatai vannak, de alapjában véve minden íráselemzés a normáktól való elté-

résen alapul. Tisztában kell lenni a vizsgált személy életkorával, nemével és foglalkozásával is. A számítógép 

gyors elterjedésével már nincs olyan nagy szerepe a kézírásnak, mint korábban, de azért nem vesztette el jelen-

tőségét.

9. AZ ÍRÁSANALITIKA SZÜKSÉGESSÉGE

A kézírásvizsgálat technikai szintjét középfokú állami szakmaként 1995-ben, felsőfokú szinten 2003-ban ismerték 

el. Az ezen a területen működő szakemberek – lévén igen eltérő indíttatásúak – az írástudományt interdiszcipliná-

ris módon közelítették meg és olyan speciális leíró nyelvezetet és eszköztárat alakítottak ki, amely megismerése 

nélkül ez az igen nagy hagyományokkal rendelkező terület nem tanulmányozható szakszerűen.

Az elmúlt időszakban a társadalom részéről hatalmas mértékben megnőtt az igény a szakképzett, magas színvo-

nalon, korszerű tudásanyag alapján végzett íráselemzések iránt. 

A hazai felsőoktatási rendszerben sem a polgári, sem a katonai – vagy a rendvédelmi területen nem volt olyan 

ténylegesen folyó írásanalitikusi irányultságú képzés, amellyel érdemben elvégezhető az összehasonlítás.

A külföldi, nemzetközi sajátosságok direkt átvétele nem volt járható út, mivel nincs minden vonatkozásban köve-

tendő modell, azonnal és teljes körűen adaptálható megoldás. Ugyanakkor a szakirányú továbbképzéshez ha-

sonlóan minden mértékadó külföldi szakmai képzésben – ami többségében és általánosságban szintén magánis-

kolai – kiemelt hangsúlyt kap a helyi sajátosságokhoz, a nemzeti értékekhez és normákhoz való képességek el-

sajátítása.

Az oktatás célja, olyan szakemberek képzése, akik korszerű szakma specifikus ismeretek felhasználásával képe-

sek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes 

teljesítésére, alkalmasak a szakmai elmélet és módszertan fejlesztésére, a szakmai kultúra és értékrend tovább-

adására, tanulmányaik terv szerinti PhD-képzés keretében való folytatására.

Az írásanalitika elnevezés egy komplex fogalom, hisz átfogja mindazon területeket, fogalmakat, amelyek az írás-

sal, illetve annak elemzésével foglalkoznak.
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X. ÖSSZEFOGLALÁS

Az „iskolai” írás csak egy átvett forma, a személyiség fejlődése következtében alakul ki ennek egy individuális for-

mája. Ezt kutatta és vizsgálja a grafológia, aminek a tárgya maga az ember. Kevés a jó grafológus, és még keve-

sebb, aki autentikusan át is tudná adni a tudását.

Az írásanalitika az ember szolgálatába állítja annak egyik produktumát, az írás-t, minden dimenziójával együtt. 

Nem csak az írást készítő ember személyiségének felderítése a fontos, hanem az írásban rejlő és azt megteste-

sítő történelmi kor és földrajzi diszpozíció ismerete is. A szakembernek természetesen ismernie kell a korszak 

kulturális és szociális hátterét, illetve a korra jellemző írástípust, mert ezek fontos szerepet játszanak az íráselem-

zésnél.

Magyarországon ma még nem népszerű az írásanalitika és elég keveset is tudnak róla az emberek. Még nincs 

képzett írás analitikus, hisz terv szerint 2010 tavaszán fejezi be tanulmányait az első írásanalitikusi tancsoport a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, akik között a néhány kezdő szakember mellett megtalálhatjuk az or-

szág legjobb és legismertebb grafológusait is.

Kulcsszavak: írásanalitika, parancsnoki munkát segítő módszer, személyiség és írás, személyi tulajdonságok, az 
írások osztályozása

Keywords: script analysis, method which helps the commander’s job, Personality and writing, Personal character-
istics, Classification of the scripts
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Társadalomtudomány

1. számú melléklet

ÍRÁSANALITIKA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK FŐBB JELLEMZŐI

A szakirányú továbbképzés neve írásanalitika
A részvétel feltételei
A jelentkezés feltétele egyetemi, vagy főiskolai végzettség.
A képzés indításának feltétele a képzés legalább 20 fő jelentkezése esetén indul.
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség

egyetemi szinten: okleveles írásanalitikus,
főiskolai szinten: írásanalitikus szaktanácsadó.

A képzés célja
A képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű szakma specifikus ismeretek felhasználá-
sával képesek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok 
eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra (főiskolai szint) és alkalmasak a szakmai elmélet és módszer-
tan fejlesztésére, a szakmai kultúra és értékrend továbbadására, tanulmányaik terv szerinti PhD képzés kereté-
ben való folytatására (egyetemi szint).

Főbb tanulmányi területek
Alapismeretek és szakmai törzsanyag: alkalmazott pszichológia, személyiség-lélektan, patopszichológia, írásza-
varok, kommunikáció, etikai,  jogi ismeretek, protokoll,  kriminalisztika,  kutatásmódszertan,  nemzeti  írásnormák,  
írás- és grafológiatörténet.
Speciális szakismeretek: írás- szerkezettan, -méréstan, -jelentéstan, -elemzéstan, grafotechnika, alkalmazott gra-
fológia, szakvélemény-készítés, ügyfélkezelési technikák, angol nyelvű szakismeretek, írásazonosítás.

Képzési jellemzők
Időtartama: 4 félév
Helyszíne: ZMNE-KLHTK, Budapest, Hungária krt. 9-11.

terv szerint Pápa képzési helyen is
Költségtérítés díja: 90.000 Ft/félév (egyetemi szint), 

80.000 Ft/félév (főiskolai szint)

Számonkérés és záróvizsga
A számonkérés módja
Az ismeretek ellenőrzési rendszere az óra- és vizsgatervben előírt félévközi értékelések megszerzéséből, vizsgák  
(kollokvium) letételéből, diplomamunka (szakdolgozat) elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.
A záróvizsgára bocsátás feltételei
A tantervben rögzített követelmények teljesítése, az óra- és vizsgatervben szereplő számonkérések sikeres telje-
sítése, bírálatra kiadott diplomamunka (szakdolgozat).
A záróvizsga részei
A diplomamunka védése, kötelező vizsgatantárgyak: személyiség-lélektan, írás-méréstan, -jelentéstan, -elemzés-
tan.

A jelentkezés módja és feltételei
A jelentkezés formája: jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: szakmai önéletrajz, motivációs levél, okle-
vélmásolat, 4 db C5 méretű boríték saját névre megcímezve és felbélyegezve, megléte esetén grafológiai vég-
zettséget igazoló bizonyítvány másolata.
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Jelentkezési határidő: meghirdetés szerint (folyamatos- 2009. márciustól, szeptembertől is)
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