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Név: Vaday Andrea
Budapest, 1944. szeptember 7.
Tanulmányok, tovvábbképzés
1963–68 között az ELTE BTK régészet-latin szakán végezte egyetemi tanulmányait. Latin
szakon: „Iuppiter Dolichenus pannoniai kultusza”, régészet szakon: „A Körös-Maros-Tisza
szögének régészete és története a római korban” volt egyetemi disszertációjának címe.
Egy felső és két középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik.
Kandidátusi disszertáció védése: 1986. Címe: „A Közép-Tiszavidék története és régészete
a római korban.”
Akadémiai doktori disszertáció védése: 2005. Címe: „A Római Birodalom és a szarmata
barbaricum kereskedelmi kapcsolatai (Emailos fibulák és terra sigillaták)”
Munkahely:
1968.

decemberétől

a

Szolnoki

Damjanich

János

Múzeumban

dolgozott

segédmuzeológusként, majd muzeológusként.
1973-ban az MTA Régészeti Intézetébe került, ahol 1976-ig a Régészeti Adattár vezetője
volt. 1976 után előbb tudományos segédmunkatársként, majd tudományos munkatársként
dolgozott az Ókori Osztályon, majd a Római birodalom peremterületei c. teamben. 1987-től
tudományos főmunkatárs, 2005-től tudományos főtanácsadó.
Oktatás:
Az ELTE BTK Régészet szakán 1970-től alkalmanként régészeti anyagismeretet –
szemináriumot, illetve római és kora népvándorlás-kor előadásokat tartott. A Janus Pannonius
Tudományegyetem, majd jogutódja Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti
Tanszékén oktatott és oktat általános régészeti tárgyakat, valamint római- és kora népvándorlás
kori régészetet és terepgyakorlatot. Részt vesz a Pécsi Tudományegyetemen a történész PhD
képzésben. Vendégtanárként tanított Kolozsvárott, a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen 1998ban. A végzős régész hallgatók múzeumi gyakorlatában gyakorlatvezetőként is dolgozik.
Szakmai munka:
Az MTA Régészeti Intézetében az Alföldi Mikroregionális Kutatási programjában vett
részt, valamint a Magyarország Régészeti Topográfiájának Békés-megyei (egykori Gyulai járás)
kötetének munkálataiban.
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1970-től kezdve vezet feltárásokat. Nagyobb, sok korszakot érintő ásatásai: Tiszaföldvár,
téglagyár (1976–86), Örménykút 52. lelőhely (1986–87), Gyoma, Ailer-téglagyár (1987),
Ménfőcsanak, 83-as út (1993–94), M504-es út (1994), M3: autópálya: Kompolt, Kistér (1994) és
ugyanitt Kompolt, Kistéri-tanya (1994), Ménfőcsanak, Metro bevásárlóközpont (1995),
Salgótarján, Ipari-Park II (2000), Kazár (2001–2002, 2005–2006).
Publikációi a kelta, római, szarmata, avar feltárások közlése, valamint történeti, epigráfiai,
elméleti, anyagvizsgálati, régészeti statisztikai témájúak.
Az 1990-es évektől meginduló nagy beruházásokat megelőző régészeti munkákban
dolgozva, fontosnak tartotta a nagy feltárások közreadását, ennek keretében két teljes lelőhely
feldolgozás megjelent: Kompolt-Kistér (Vaday Andrea ásatása) és Újhartyán (Jankovich B.
Dénes ásatása). Részben készült el Kompolt, Kistéri-tanya, Ménfőcsanak, 83-as út, Salgótarján,
Ipari-Park II. feltárásának több szerzős publikációja, amelyeket az OTKA, Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának elnyert pályázatai, a Römisch-Germanische Kommission pályázata,
valamint a MTA Régészeti Intézetének támogatása tettek és tesznek lehetővé.
Rendszeresen vesz részt hazai és külföldi nemzetközi konferenciákon előadóként.
A régész szakértői névjegyzékben szerepel.
Tagság
A Barbaricumi Régészeti Társaság alapító tagja, rendszeresen vesz részt a Társaság
munkájában, miután fontosnak tartja a fiatal generációval való – mindkét fél számára
gyümölcsöző

–együttműködést.

Hasonló

meggondolásból

rendszeres

konzulense

a

szakterületével foglalkozó kutatóknak és egyetemi hallgatóknak.
A Magyar Régész Szövetség megalakulását előkészítő bizottság elnökségi tagja volt, majd
a megalakuló Szövetség elnökségi tagjaként dolgozik alapító tagként.
2006-ban a tanácskozó taggá választotta a Deutschen Archäologische Institut.

