GRAFOMETRIA.HU
Márton Tünde okleveles grafológus
TÁJÉKOZTATÓ GRAFLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY MEGRENDELÉSÉHEZ
Köszönöm, hogy megrendelésével megtisztel. Az elemzés elkészülése érdekében az alábbiak szükségesek:
Az írásminta elkészítésével kapcsolatos követelmények:
• 1db A/4 oldalra kézzel írt spontán szöveg, fejbıl írva (ne legyen másolt vagy diktált szöveg, vers, felsorolás, recept)
• a témája tetszıleges lehet, nincs jelentısége, lehet valós vagy elképzelt levél, élménybeszámoló, hobbija,
kedvenc filmje, stb. vagy bármi, ami eszébe jut
• terjedelme az A/4 oldalhoz illeszkedjen (néhány sor nem elég)
• a lap tetején cím vagy megszólítás szükséges
• a lap alján 3 db aláírás szükséges
• a papír kizárólag A/4 mérető sima lehet, (nem vonalas, nem négyzethálós), fehér vagy világos színő, kézírásra
alkalmas felületi minıségő, grammsúlya tetszıleges
• vonalazni, sorvezetıt használni nem lehet
• az íróeszköz kék, sötétkék vagy fekete toll lehet (töltı- vagy golyóstoll, roller, stb.),
• az íráskép a készítıjének szokásos kézírását tükrözze, annak jellege, külalakja, esetleges javítások az írás
természetes velejárói, ezért csak 1 pld elkészítése szükséges és kívánatos
• ne próbáljon szebben írni, mint szokott, írása legyen spontán, természetes
• az írásmintát nyugodt körülmények közt, annak megszakítása és megzavarása nélkül, ésszerő idı alatt kell
elkészíteni. Ügyeljen a kényelmes testhelyzetre, a megfelelı világításra, a jó íróeszközre.
A megrendeléshez szükséges dokumentumok:
Az írásminta elkészítése mellett az ADATLAP, a NYILATKOZAT és a MEGRENDLİLAP kitöltése szükséges.
Kiskorú írásmintájának elemzésekor a nyilatkozatok közül megfelelıt kell kitölteni, gyermekkorú (14 év alatti gyermek)
esetén a szülı (gondviselı) tölti ki és írja alá, fiatalkorú esetén (14-18 éves gyermek) a gyermek és a szülı (gondviselı)
együttes aláírásával kell ellátni. Több résztvevıs (pl. párkapcsolati, szülı-gyermek) vizsgálatnál értelemszerően minden fél
ad írásmintát és kitölti az összes mellékletet saját adataival.
A MEGRENDLİLAP-on kell megjelölni a megrendelni kívánt elemzést illetve igény esetén a kívánt elemzési szempontokat.
A releváns információkhoz való hozzájutás érdekében, illetve az elemzés-típus sikeres kiválasztásában készséggel segítek,
javaslom, egy elızetes telefonos egyeztetés keretében keressen meg kérdéseivel.
A megrendelés díja:
A MEGRENDLİLAP-on megtalálhatók a szakvélemények díjai. Egyedi igények esetén a díj megállapodás tárgyát lépezi. A
szakvélemény díja rendezhetı elıre utalással vagy személyes átvétel esetén átvételkor készpénzzel is. Minden
megrendelésrıl e-mailben visszaigazolást küldök, melyben elıre utalás esetén a szükséges bankszámlaszámot is
megtalálja.
A megrendelés elindítása:
Az elkészült anyag csak eredetiben megfelelı (faxolva, scannelve nem), és azt összehajtani nem szabad, ezért kérem, egy
nagymérető borítékban (C/4) juttassa el a telefonon elızetesen megbeszéltek szerint, személyesen, vagy a
GRAFOMETRIA.HU – Márton Tünde 1119 Budapest, Etele út 69. 8/72. levelezési címre postai úton.
A szakvélemény kézhez vétele:
Az elemzés elkészítésének határideje az írásminta és a kapcsolódó dokumentumok hiánytalan beérkezésétıl (valamint elıre
utalásnál a banki jóváírástól) számított öt munkanap. A szakvéleményt csak az írásminta készítıje (vagy meghatalmazottja,
kiskorú esetén a megrendelı szülı) veheti kézhez, személyesen vagy postai úton. Postai úton kért szakvélemény „saját
kézhez” küldeményként kerül továbbításra.
Adatvédelmi és biztonsági okok miatt e-mailben, faxon vagy más elektronikus módon / adathordozón nem szolgáltathatok ki
szakvéleményt, közvetlenül az írásminta készítıjének sem.
A szakvélemény díja személyes konzultációt nem tartalmaz, de igény esetén elıre megbeszélt idıpontban (ami lehet a
szakvélemény átadásakor is) készséggel állok rendelkezésre ez irányú igény esetén.
Együttmőködését elıre is köszönöm.
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ADATLAP
Az írásminta elkészítése elıtt az alábbi adatokat szíveskedjen megadni.
Az adatok az írásminta készítıjére vonatkoznak és ismeretük segít pontosabb, befolyásoló
körülményektıl mentes elemzést készíteni, ezért kérem, átgondoltan és figyelmesen töltse ki.
Név:
Életkor:
Nem:

 férfi

 nı

Végzettség szintje:

 alapfokú

 középfokú

Domináns kéz:

 bal

 jobb

Látásprobléma van-e:

 rövidlátás

 távollátás

Látásprobléma mértéke:

Bal: +____D
Jobb: +____D

– ____D
– ____ D

Látásprobléma korrigált-e
(szemüveg, kontaktlencse, egyéb):

 igen

 nem

Rendszeres gyógyszerszedés:

 igen

 nem

 igen

 nem

 igen

 nem

 Magyarország

 egyéb: ________________________

 felsıfokú

Szakmája:

 nincs
(___________)
(___________)

Egyéb látásprobléma, szembetegség:

Ha igen, milyen gyógyszer:
Fizikális elváltozása van-e
(kar/kéz/ujj betegsége, sérülése):
Ha igen, milyen? (teniszkönyök, ízületi
gyulladás, maradandó kéz/karsérülés,
részleges amputáció, kézprotézis, stb.)

Pszichés zavara van-e:
Ha igen, milyen:
Hol tanult írni:

Dátum: ___________________.

________________________
Aláírás
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NYILATKOZAT

Alulírott (név:)__________________________________, kijelentem, hogy az átadott írásminta saját
kezőleg tılem származik, és azt kifejezetten grafológiai elemzés céljából mellékelem. A grafológiai
elemzés készítésének feltételeit megismertem.

 Hozzájárulok

 Nem járulok hozzá

ahhoz, hogy az írásmintám tanulmányi/oktatási célra illetve tudományos kutatás céljára felhasználásra
kerüljön.

Dátum: ___________________.

________________________
Aláírás
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MEGRENDELİLAP
Megrendelı neve:
címe („s.k.” postai
kézbesítéshez):
e-mail címe:
telefonszáma:
Megrendelı megbízza Márton Tünde okleveles grafológust az alábbi típusú grafológiai szakvélemény
elkészítésével:
Megrendeli:





Szakvélemény típusa:
Személyiségfejlıdés követése (régebbi és aktuális írásminták alapján)
Személyiségkép (7-8 oldal)
Rövid portré (4-5 oldal)
Kreativitás vizsgálat

szempont

Személyiségkép egyéni szempontok alapján










óra




Referencialevél
Referencialevél regisztrált álláskeresıknek
Párkapcsolat-összeillıség vizsgálat
Pályaorientáció vizsgálat
Munkaerı kiválasztás elıszőrés
Munkaerı kiválasztás (2-5 fı)
Pályalkalmasság
Gyorselemzés
Konzultáció
Grafoterápia (1 alkalom=45 perc)
Alfons Lüke féle pszichogram
Christiansen és Carnap féle pszichogram

Az elkészült elemzést Megrendelı:

 személyesen

 postai úton

kívánja átvenni.

Megrendelı vállalja, hogy
• az írásminta elkészítésével kapcsolatos követelményeknek megfelelı írásmintát biztosít
• mellékeli a valóságnak megfelelıen kitöltött és aláírt Adatlapot és Nyilatkozatot
• a megbízási díjat elıre átutalja vagy a szakvélemény személyes átvételekor készpénzben kiegyenlíti
Az elemzések elkészítésének határideje: az írásminta és a kapcsolódó dokumentumok hiánytalan beérkezésétıl
(valamint elıre utalásnál a banki jóváírástól) számított öt munkanap.
Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott elemzéseket határidıre, a tıle elvárható minıségben és a
MÍT etikai kódexének betartásával elvégzi, az elkészült szakvéleményt a Megrendelı kezéhez eljuttatja.
Megrendelı aláírásával elismeri, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és megértette, a grafológiai
elemzéshez kifejezetten hozzájárul, valamint az általa közölt adatok valóságnak megfelelnek.
Megbízott és Megrendelı jogviszonyára egyebekben a Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései
alkalmazandók.
Dátum: ___________________.

________________________
Megrendelı aláírása
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Személyiségkép egyéni szempontok alapján
(csak az egyéni szempontok igénylése esetén kell kitölteni)

Személyiségkép készítését az egyénileg választott alábbi szempontok szerint rendelem meg:
Mentális képességek
Gondolkodás tempója
Információkra való nyitottság
Lényeglátás
Helyzetfelismerés
Struktúráló képesség
Gondolkodás módja (analizáló, szintetizáló)
Következtetı képesség, logika
Kontrolltevékenység
Memória
Érdeklıdés irányultsága (humán/reál)
Figyelemkoncentráció
Tanulási, fejlıdési képesség
Kreativitás (analógiás/originális)
Rugalmasság
Kritikai képesség
Racionalitás
Fantázia/képzelet
Általános kommunikációs képesség
Szociabilitás
Kapcsolatkészség, nyitottság
(extrovertált/introvertált)
Kezdeményezıkedv, aktivitás
Alkalmazkodó képesség
Beilleszkedés módja
Empátia
Tolerancia
Társas helyzet (dominancia/autonómia)
Konfliktushoz való hozzáállás (konfliktust keresı,
kerülı, kompromisszumkész)

Dátum: ___________________.

Munkavégzés, energia jellemzıi
Terhelhetıség (fizikai/pszichés)
Energiakészlet
Energia beosztása
Munkavégzés tempója
Munka tervezése
Kitartás
Monotónia-tőrés
Önállóság
Csapatszellem
Irányítói képességek
Döntésképesség,döntéshozatal
Kockázatvállalás
Felelısségvállalás
Motivációk
















Érzelmi élet, akarat
Érzelmek intenzitása, temperamentum
Indulatkezelés
Stressztőrı képesség
Érzelmi megnyilvánulás (spontán/tudatos)








Érzékenység










Akarat



Én-hez való viszony
Önértékelés
Önbizalom, önelfogadás
Önkontroll







Önfejlesztés iránya






















________________________
Megrendelı aláírása
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