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  Európai önéletrajz 
E U R Ó P A I  

Ö N É L E T R A J Z  

F O R M Á T U M  

 

 
 
 

SZEMÉLYI ADATOK 
 

Név  PhD Tózsa-Rigó Attila 
Cím  3515 Miskolc-Egyetemváros B/2 

Telefon  46-565-111/2134 
Fax   

E-mail  tozsa.rigo@gmail.com 

 

Nemzetiség  magyar 
 

Születési idı  1978. 05. 03  

 
 

MUNKATAPASZTALATOK 
  

• Idıpontok (tól – ig)  2004–2005 

• Munkáltató neve és címe  Miskolci Egyetem BTK, Egyetemes Történeti Tsz.; 3515 Miskolc-

Egyetemváros 

• Vállalkozás vagy szektor típusa  egyetemi oktatás, tudományos tevékenység 

• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  tudományos segédmunkatárs 

• Fı tevékenység és felelısség  oktatás, tudományos tevékenység 

 

• Idıpontok (tól – ig) 
  

2005–2009 

• Munkáltató neve és címe  Miskolci Egyetem BTK, Egyetemes Történeti Tsz.; 3515 Miskolc-

Egyetemváros 

• Vállalkozás vagy szektor típusa  egyetemi oktatás, tudományos tevékenység 

• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  tanársegéd 

• Fı tevékenység és felelısség  oktatás, tudományos tevékenység, folyóirat-szerkesztés, pályázati 

tevékenység, beiskolázás 
 

• Idıpontok (tól – ig)  2008– 

• Munkáltató neve és címe  A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Fejlesztéséért 

Alapítvány; 3515 Miskolc-Egyetemváros B/2 

• Vállalkozás vagy szektor típusa  civil szféra, nonprofit 

• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  alapítványi titkár 

• Fı tevékenység és felelısség  Adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátása, pályázati tevékenység, 

belsı pályázatok összeállítása és kiírása, támogatást nyert projektek 

elszámolása, projektmenedzsment; adományszervezés; kapcsolattartás 
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• Idıpontok (tól – ig)  2009– 

• Munkáltató neve és címe  Miskolci Egyetem BTK, 3515 Miskolc-Egyetemváros 

• Vállalkozás vagy szektor típusa  egyetemi oktatás, tudományos tevékenység 

• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  egyetemi adjunktus 

• Fı tevékenység és felelısség  oktatás, tudományos tevékenység, folyóirat-szerkesztés, pályázati 

tevékenység, beiskolázás 
 
ISKOLÁZOTTSÁG ÉS KÉPZETTSÉG 

 
• Idıpontok (tól – ig)  2010–2011 

• A képzést nyújtó intézmény neve és 
típusa 

 Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 

• Fı tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket a képzés 

magában foglalt 

 Germanisztika, pedagógiai ismeretek, idegen nyelvő kommunikáció 

• A kapott képesítés megnevezése  egyetemi MA oklevél; okleveles némettanár 

• Az országos besorolás szerinti 
szintje (amennyiben vonatkozik) 

 MsC/MA 

 
• Idıpontok (tól – ig)  2005–2007 

• A képzést nyújtó intézmény neve és 
típusa 

 Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 

• Fı tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket a képzés 

magában foglalt 

 fordítói ismeretek, projektfordítás, teamfordítás, Eu-ismeretek 

• A kapott képesítés megnevezése  Társadalomtudományi- és Gazdasági szakfordító 

• Az országos besorolás szerinti 
szintje (amennyiben vonatkozik) 

  

 
 

• Idıpontok (tól – ig) 

  

 

2007 

• A képzést nyújtó intézmény neve és 
típusa 

 EUPage oktató központ 

• Fı tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket a képzés 

magában foglalt 

 Pályázati szakreferensi ismeretek 

• A kapott képesítés megnevezése  Pályázati szakreferens; OKÉV nyilv.tart. sz.: 19-0061-05 
• Az országos besorolás szerinti 
szintje (amennyiben vonatkozik) 

  

 
 

• Idıpontok (tól – ig) 

  

 

2001–2004 

• A képzést nyújtó intézmény neve és 
típusa 

 Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 

• Fı tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket a képzés 

magában foglalt 

 forráskiadás, paleográfia, szerkesztıi ismeretek 

• A kapott képesítés megnevezése  PhD fokozat megszerzése: 2007.06.12., A disszertáció címe: ’Divites et 

Potentes’. Városi elit a 16. századi Pozsonyban, az 1529-1557 közötti 

végrendeletek tükrében. Doktori oklevél száma: 467/2007 
• Az országos besorolás szerinti 
szintje (amennyiben vonatkozik) 

 PhD-fokozat 
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• Idıpontok (tól – ig) 

 

1996–2001 

• A képzést nyújtó intézmény neve és 
típusa 

 Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 

• Fı tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket a képzés 

magában foglalt 

 történelem szak, textológia specializáció 

• A kapott képesítés megnevezése  egyetemi kitüntetéses oklevél; Történelem szakos bölcsész és 

középiskolai tanár 

• Az országos besorolás szerinti 
szintje (amennyiben vonatkozik) 

 MsC/MA 

 
SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Olyanok, amelyeket élete és pályája 

során szerzett, de amelyekrıl nem 
feltétlenül rendelkezik hivatalos 

bizonyítványokkal és oklevelekkel 
 

ANYANYELV  MAGYAR 

 
EGYÉB NYELVEK 

 

  NÉMET 
• Olvasási készség  kitőnı 

• Íráskészség  kitőnı 
• Szóbeli készségek  kitőnı 

 
  ANGOL 

• Olvasási készség  jó 
• Íráskészség  alapfokú 

• Szóbeli készségek  jó 
 

  OLASZ 
• Olvasási készség  jó 

• Íráskészség  alapfokú 
• Szóbeli készségek  alapfokú 

 
  LATIN 

• Olvasási készség  jó 
• Íráskészség  alapfokú 

• Szóbeli készségek  – 
 
 
 

TÁRSADALMI KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Más emberekkel élni és dolgozni, 

multikulturális környezetben, olyan 
beosztásokban, ahol fontos a 

kommunikáció és olyan helyzetekben, 
ahol a csapatmunka elengedhetetlen (pl. 

kultúra és sport) stb. 

 KIEMELTEN JÓ KAPCSOLATTEREMTÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK; OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 

TEVÉKENYSÉGNEK KÖSZÖNHETİEN 
OTTHONOSAN MOZGOK MULTIKULTURÁLIS KÖRNYEZETBEN 
NYITOTTSÁG 

 

SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Személyek, projektek és pénzügyi 

források összehangolása és 

 JÓ ADMINISZTRÁCIÓS ÉS FORRÁSELİTEREMTİ KÉSZSÉG, AZ ALAPÍTVÁNYI TITKÁRI TEENDİKNEK 

KÖSZÖNHETİEN 
PROJEKTEK GENERÁLÁSA ÉS LEBONYOLÍTÁSA 
KÖZÖSSÉGSZERVEZİI TEVÉKENYSÉG  (KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA RENDEZETT KONFERENCIA 
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adminiszrtálása; a munkahelyen és 
önkéntes munkában (pl. kultúra és sport), 

valamint otthon stb. 

LEBONYOLÍTÁSA, EGYETEMI HAGYOMÁNYİRZİ TEVÉKENYSÉG, HALLGATÓI ÖNTEVÉKENY CSOPORT 

MENTORÁLÁSA, FILMKLUB SZERVEZÉS STB.) 

 

TECHNIKAI  KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Számítógép, meghatározott 

berendezések, gépek használata stb. 

 FELHASZNÁLÓI SZINTŐ INFORMATIKAI ISMERETEK 
 

 

MŐVÉSZI KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Zene, írás, desig stb. 

 ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI KÉSZSÉGEK (AMATİR FOTÓZÁS ÉS FAFARAGÁS) 

 

EGYÉB KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Eddig nem említett képességek. 

 NYITOTTSÁG A ZÖLD SPORTOK IRÁNT (KERÉKPÁROZÁS, TERMÉSZETJÁRÁS) 
ALAPFOKÚ KERTÉSZETI ÉS SZİLÉSZETI ISMERETEK 

 
JOGOSÍTVÁNY(OK)  vezetıi jogosítvány 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK   

 
 

FÜGGELÉKEK   

 
 

 

 


