
 

Személyi adatok  

Név Juhász Rita 

Születési év 1970. 

Munkakör ügyvezető igazgató 

Munkahely Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. 

3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 

FIR kód 71565617544 

Munkaviszony típusa alkalmazott 
  

Tudományos fokozat  
  

Tudományos fokozat  

Fokozatszerzés éve  

Fokozatszerzés helye  

Fokozat tudományága  
  

Végzettség 
 

  

Végzettség /megszerzés éve színházi szaknevelő 2015 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

Végzettség /megszerzés éve  etikett és protokoll 2010 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 DFT- Hungária Kft. Budapest, mesterkurzus 

 

Végzettség /megszerzés éve kulturális menedzser 2008 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

OKJ 61345016101 

Végzettség /megszerzés éve  okl. EU szakértő szakközgazdász   

 

2003 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, post-graduális 

képzés 

Végzettség /megszerzés éve okl. számviteli szakközgazdász 2000 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai     

Kar, post-graduális képzés 

Végzettség /megszerzés éve okleveles közgazda 1994 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 
  

  

Nyelvismeret  
  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

ANGOL Nyelv  3 angol 4 angol 4 angol 4 angol 3 angol 

NÉMET Nyelv  3 német 4       német 3 német 3 német 3 német 



 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Tudományos / 
akadémiai cím, tagság 

 

Szervezet megnevezése  

Tagság típusa; kezdete   
  

Részvétel doktori 
iskola munkájában 

 

Doktori Iskola megnevezése  

Részvétel típusa; kezdete   
  

Oktatási tapasztalat  

Oktatásban töltött idő  

Oktatott 

ismeretkör/tantárgyak 

    kulturális marketing 
 

  

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a 
szakterületen 

(az 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása) 

 
 
 

Publikációs tevékenység 
(az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás 

felsorolása - amennyiben azok a fentiektől különböznek) 

 

Részvétel a szakmai, tudományos, közéleti munkában 

Miskolci Első Lady Lions Club elnöke 2012-14 

Junior Chamber International, Senator 

 

Ösztöndíjak, kitüntetések 

 
  

Nemzetközi kapcsolatok 

 

 
 

Oktatott tárgyakhoz kapcsolódó főbb publikációk, munkásság 

 

- a Művészetek Háza Miskolc intézményvezetése, 

- a Miskolci Nemzeti Színházban marketing tevékenység, és társasági események 

szervezése, 

- a Miskolci Szimfonikus Zenekarnál koncertszervezés és marketingtevékenység, 

- városmarketing tevékenység Kazincbarcikán, 

- a Well-Press KFt. marketingvezetőjeként turisztikai marketing feladatok végzése, 

- a Kocsonyafesztivál szervezése, 

- kulturális rendezvények és rendezvénysorozatok szervezése, 

- konferenciák, bálok, sajtóesemények szervezése, 

- jószolgálati akciók szervezése, marketingelése. 

 
 

  

 


