nyári gyakorlat
megye
Budapest

megyei hatókörű
városi múzeum
Magyar Nemzeti
Múzeum
Budapesti
Történeti Múzeum

BácsKiskun

Kecskeméti Katona
József Múzeum

BorsodAbaújZemplén

Herman Ottó
Múzeum

ásatás

hány hallgatót
tudnak fogadni?
2-3 fő

mikor?

XIII. Népfürdő u. - ásvez: Beszédes József
(korszakok: római kor (erőd), Árpád-kor, avar,
őskor)
III. Bécsi út 68-84 - ásvez: Vámos Péter (korszakok:
római kor, temető)
XXI. Csepel - ásvez: Mészáros Boglárka (korszakok:
bronzkor, avar, középkor)
Bugac-pétermonostorai helyszínen

6-7 fő (akár több
is lehet)

egész nyáron

3 fő

szállás, némi fizetés

Bükkábrány bányabővítés megelőző feltárásai,
korszak: neolit, vaskor, szarmata kor. Ásatásvezető:
Németh Attila
Miskolc - Szentlélek pálos kolostor tervásatása.
Feltárásvezető: Miskolczi Melinda és Szörényi
Gábor
castellum

2 fő

június 29. és
szeptember 30.
közt
augusztustól ősz
végéig

szállás

Szörényi Gábor

2-4 fő

szeptemberoktóber

szállás és vszl.
étkezés

Szörényi Gábor

2 fő

július 1-30.

-

Buza Andrea

sárospataki vár megelőző feltárása lesz nyáron.

mit biztosít a
múzeum?

múzeumi
kapcsolat
Szalontai Csaba
+36301600497

Fejér

Intercisa Múzeum,
Dunaújváros

GyőrMosonSopron

Soproni Múzeum,
Sopron

terepi gyakorlatra nincs lehetőség, múzeumigyűjteményi gyakorlat:
a kora neolitikumon kívül lényegében minden
korszak tanulmányozására van lehetőség.

3 fő

nincs megadva,
vélhetően egész
nyáron

1 főnek szállás

Heves

Dobó István
Vármúzeum

Eger Vár, Varkoch-kapu. Ásatásvezető: Buzás
Gergely.

2 fő

július 6-10

szálláskeresés

Rákóczi Gergely,
06309831053

JászNagykunSzolnok

Damjanich János
Múzeum
Jász Múzeum

szívesen fogadnak hallgatókat, konkrétum nincs

szállás (vszl.)

Kelemen Angéla

KomáromEsztergom

MNM Balassa
Bálint Múzeuma

Jászberény északi elkerülő út 3. szakaszának a
szakfelügyelete és a hozzá kapcsolódó feltárások.
várhatóan az esztergomi Ferences gimnázium
területén

4 fő

augusztus

szállás

2 fő

bizonytalan

szállás

megye
Pest

megyei hatókörű
városi múzeum
Ferenczy
Múzeumi
Centrum

MNM Visegrádi
Mátyás Király
Múzeuma

ásatás
Dabas, tervásatás, Árpád-kori templom körüli
temető

hány hallgatót
tudnak fogadni?
2-5 fő

mikor?
júliusban (2-3
hét),

Törökbálint, telep őskor (középső neolit) és Árpádkor

július

Perbál, Árpád-kori templom körüli temető

várhatóan júliusaugusztus

Az utómunkákban is szívesen veszünk hallgatói
segítséget (élőleltár, térkép készítés, rajzok
áthúzása, fotók rendezése stb.) Gödöllőn
folyamatosan, vagy akár otthoni munkában,
nagyobb létszámban is.
A 2013 óta folyó tervásatásán a visegrádi Sibrikdombon.

Vas
Veszprém

Savaria Múzeum
Laczkó Dezső
Múzeum

szívesen fogadnak hallgatókat, konkrétum nincs
a veszprémi múzeumnak kb. 1 hónap múlva
kezdődik egy kisebb feltárása várpalotai Thury-vár
környezetében. A munka során együttműködünk az
ELTE-vel, Nagy Szabolcs Balázs lesz az ásatásvezető.

Zala

Göcseji Múzeum

türjei kolostor további feltárási munkái,
ásatásvezető: Orha Zoltán régész

hetente 4-6 fő

6-8 fő

július 20 és
augusztus 14-e
között

július 6-tól 2-3 hét

mit biztosít a
múzeumi
múzeum?
kapcsolat
ebéd, korlátozottan
Rajna András
szállítás (Bp-ről, vagy
a dabasi
vasútállomásról)
szállítás (Bp-ről vagy
a törökbálinti
buszpályaudvarról)

szállás

szállás

Anderkó Krisztián
Csirke Orsolya

szállás

Orha Zoltán
ásatásvezető,
orha@zmmi.hu,
06/30-2134922

