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Dr. Vaday Andrea
Szakmai életrajz
Születés hely és idő: Budapest, 1944. szeptember 7.
Tanulmányok, továbbképzés:
Általános iskolai tanulmányok: Budapest, VI. ker. Hegedű utcai Általános Iskola. Gimnáziumi
érettségi: 1962-ben a budapesti Varga Katalin Ált. Leánygimnáziumban.
1963-tól az ELTE BTK régészet-latin szaka.
Államvizsga: 1968-ban summa cum laude. Diploma kelte: 1968. június 11. Nyilvántartási szám:
XVI-465/1968.
Diploma munka:
Latin szakon: Iuppiter Dolichenus pannoniai kultusza. Régészet szakon: A Körös-Maros-Tisza
szögének régészete és története a római korban.
Nyelvvizsga: egy felső (latin – 1968) és két középfokú (angol – 1975, orosz – 1986) állami
nyelvvizsga.
Tudományos fokozat:
1. A régészet és történettudomány kandidátusa. Diploma kelte: 1988. február 16.
2. Akadémiai doktor DSc (nagydoktor) Diploma kelte: 2005. december 1.
Munkahely:
1968. dec. 16.-tól a Szolnoki Damjanich János Múzeum: segédmuzeológusként, majd 1969-től
muzeológusként, 1970-től főmuzeológusként.
1973. decemberétől az MTA Régészeti Intézete: 1976-ig a Régészeti Adattár vezetője
1976 után előbb tudományos segédmunkatárs, majd tudományos munkatárs az Ókori
Osztályon. 1987-től tudományos főmunkatárs. 2005. december 1-től tudományos
főtanácsadó. 2006-tól nyugdíjas.
Oktatás:
ELTE BTK Régészet: 1970-től alkalmanként felkérésre.
JPTE majd jogutódja PTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék: megbízott óraadója, majd
másodállású tudományos főmunkatárs. Jelenleg főmunkatársként félmunkaidejű főállású oktató.
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Restaurátor Főiskola: szilikát tanszakon alkalmanként felkérésre.
Vendégtanárként: Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1998-ban.
Egyéb:
1. Részt vettem a Régészeti Intézet Alföldi Mikroregionális Kutatási programjában, és a
Magyarország Régészeti Topográfiájának Békés-megyei (egykori Gyulai járás) kötetének
munkálataiban.
2. Kiállítások rendezésében veszek részt,
3. Rendszeresen vezettem feltárásokat 1970-től kezdve. Nagyobb, sok korszakot érintő ásatásaim:
Tiszaföldvár, téglagyár (1976-1986), Örménykút 52. Lelőhely (1986-87), Gyoma, Ailer-téglagyár
(1987), Ménfőcsanak, 83-as út (1993-94), M504-es út (1994), Kompolt, Kistér (1994), Kompolt,
Kistéri-tanya (1994), Ménfőcsanak, Metro bevásárlóközpont (1995), Salgótarján, Ipari-Park II
(2000), Kazár (2002–2003), Salgótarján, TESCO megelőző feltárás (2003––2004), M6 –Besnyő
(2004)., Salgótarján, bevásárlóközpont: (2008–2009).
4. Publikációk: kelta, római, szarmata, avar régészeti ásatások közreadása, elméleti,
anyagvizsgálati, régészeti statisztikai témájúak.
5. Az Alföldi Mikroregionális Projekt keretében két lelőhely Endrőd 170. és Örménykút 52.
lelőhelyek feldolgozása (könyvek) elkészültek, megjelentetésre várnak.
6. Az 1990-es évektől meginduló nagy beruházásokat megelőző régészeti munkákban is
dolgoztam (terepbejárás és feltárás), célom e nagy feltárások anyagának közreadása (ennek
keretében két lelőhely anyaga már megjelent: Kompolt-Kistér és Újhartyán. A következő
lelőhelyek publikációja még csak részben készült el: Kompolt, Kistéri-tanya, Ménfőcsanak, 83-as
út, Salgótarján, Ipari-Park II).
Nagyobb publikációim elkészülését az OTKA, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
elnyert pályázatai, a Röm.Germ. Kommission pályázata, valamint a MTA Régészeti Intézetének
támogatása tette lehetővé.
A régészet és múzeológia területét illető kérdésekben szakértői névjegyzékben szerepelek.
Rendszeresen veszek részt hazai és külföldi nemzetközi konferenciákon, előadásokkal.
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A Barbaricumi Régészeti Társaság alapító tagja vagyok, rendszeresen veszek részt a Társaság
munkájában (konferencia, publikációk, workshopok, megbeszélések), miután fontosnak tartom a
fiatal generációval való – mindkét fél számára gyümölcsöző – együttműködést. Hasonló
meggondolásból rendszeres konzulense vagyok a szakterületemmel foglalkozó egyetemi
hallgatóknak, és végzett kollegáim egy részének.

Nagyobb publikációim elkészülését az OTKA, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
elnyert pályázatai, a Röm. Germ. Kommission pályázata, valamint a MTA Régészeti Intézetének
támogatása tette lehetővé.
A régészet és múzeológia területét illető kérdésekben szakértői névjegyzékben szereplek.
Rendszeresen veszek részt hazai és külföldi nemzetközi konferenciákon, minden esetben előadást
is tartok.
A Barbaricumi Régészeti Társaság alapító tagja vagyok, rendszeresen veszek részt a Társaság
munkájában (konferencia, publikációk, workshopok, megbeszélések), miután fontosnak tartom a
fiatal generációval való – mindkét fél számára gyümölcsöző – együttműködést. Hasonló
meggondolásból rendszeres konzulense vagyok a szakterületemmel foglalkozó egyetemi
hallgatóknak, és végzett kollegáim nagyobb részének.
A Magyar Régész Szövetség megalakulását előkészítő munkálataiban elnökségi tagként vettem
részt, majd a megalakulás után elnökségi tagként dolgoztam.
A DAI tiszteletbeli tagjává választott.
Pécs, 2009-05-22.
dr.Vaday Andrea
e-mail: vaday54@gmail.hu

