
Véninger Péter önéletrajza 
 

 
 

Bevezetés 
Legjobban ahhoz értek, hogy a régi kerámiákon levő nyomokból össze tudom rakni, hogy milyen módon készültek. Ezt annyira részletesen, ami 

alapján a tárgy újra elkészíthető. El is készítettem viszonylag sokat. Előadásokat tartottam, tanítottam. Megszállott voltam. Sok évig ez a kutatás volt 

a hobbim. Hobbi, mert nem munkaként, hanem ingyen csináltam. Egy hobbival addig érdemes foglalkozni, amíg az ember jól érzi magát benne, és 

örömet okoz. Szerettem volna munkaként foglalkozni ezzel, de ez nem valósult meg. A megszállottságom elmúlt. Már csak Olaszországban 

foglalkozom régészeti kerámiák készítésének kutatásával. Már újra múzeumban dolgozom, restaurálok. 

Második, amihez legjobban ahhoz értek, a szobrok készítése. Agyagból, vagy vegyes technikával (mindenféle anyagokból). Ez az új hobbim. 

További információk olvashatóak az önéletrajz legvégén. 

 
 

 
Fémes szirmú virág 

 

Tanulmányok, végzettségek 
- Képzőművész tanár (2020/2021) Magyar Képzőművészeti Egyetem. 

- Restaurátor művész 1995-2000 Magyar Képzőművészeti Egyetem Múzeumi és Közgyűjteményi Tárgyrestaurátor tagozat Szilikát szak. 

(Budapest.) Diplomaszám: III - 95 - 13/10. 

- Kerámikus 1990-1994 Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola Képző- és Iparművészeti szak. (Szeged.) (Nem elírás. Kerámikus, nem 

keramikus.) 

- Jelenleg ötvösnek tanulok ,,estin”. 

 

 
 

Halkövület 
 

Jelenlegi munkahelyek 
- Budapesti Történeti Múzeum 2022- 

 
 

Tüskés szarvasbogár pár 
 

Korábbi munkahelyek 
- Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium technikus tanár 2018-2022. 

- 3B Scientific Europe, 2018. Ez a cég a régi Tanért egyik utóda. Állatcsontvázakat készítettem. 

- Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium keramikus tanár. 2015-2018. 

- 2017-ig készítettem vállalkozóként (vagy adószámmal rendelkező magánszemélyként) kerámia műtárgymásolatokat. 

- MNM-NÖK; Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ. Korábbi nevén KÖSZ: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat. 

Régészeti fém- és kerámialeletek restaurálása. 2010 - 2011. 



- Szépművészeti Múzeum Kézműves foglalkozások (gyerekeknek és felnőtteknek) ókori görög- és római kerámiák hangulatában. Időszaki 

kiállításokhoz tapintható tárgyak készítése. Tárlatvezetés és kézműves foglalkozások a Múzeum+ rendezvényen. 2001-2009. 

- Iparművészeti Múzeumhoz tartozó Nagytétényi Kastély. Cserépkályhák restaurálása a kiállítás berendezése előtt. 2000. 

- Budapesti Történeti Múzeum Restaurátor Osztály 1995. 

Nem sorolom ide azt a sok intézményt, amelyekkel egy-egy munka elvégzésének idejére voltam kapcsolatban. 

 

 
 

Pénz-óra (befejezetlen) 
 

Régészeti expedíciók 
-   Margat, Szíria Major Balázs szervezése. 2007, 2008, 2009 restaurátorként. 12. sz.-i keresztes leletek konzerválása. 

- ,,Medma”, Olaszország (Rosarno, Vibo Valencia). Bencze Ágnes szervezése. 2020-tól, hét alkalommal restaurátorként. Ókori görög terrakotta 

szobrok és edények tisztítása, válogatása, ragasztása, fotózása. Készítés-technológia vizsgálata. 

 

 
 

,,Reneszánsz” virágcsokor 

 

Egyéb ismeretek 
- Rajz, festészet: Németh Ágnes szakkörében. Majd Szeged, Képző- és Iparművészeti szakközépiskola, majd Képzőművészeti Egyetem. Most az 

ötvös képzés keretében a Budapesti Kisképzőben. 

- Szobrászat: gyerekkorom óta készítek agyagból szobrokat. Mintázni ugyanott tanultam, ahol rajzolni is. 

- Tanítás: szívesen tanítok és előadok. (Kb. 60 előadást tartottam eddig nagyrészt történeti kerámiákról.) 

- Gépírás: tudok tíz ujjal vakon gépelni. 

- Szépírást tanulok. 

  
 

Sárkánygyerek-múmia 

 

Érdeklődési területek 
- Ötvösség. 

- Szépírás. (Mágikus realista stílusú novellák.) 

- Élethű, kitalált növények és állatok készítése, preparálás, tartósítás. 

- ,,Élő” tekintet mintázása. 

- Könnyed mozdulatok létrehozása szobrokon. 

- Szokatlan anyagok használata szobrok készítésére. 

- Izgalmas térbeli formák. 

- Speciális kerámia alapanyagok és technológiák alkalmazása. 

 

 



  
 

Forgó, forgatható zárt csigák 

 

 
 

Páncélos édesvízi medúza 

 

Köztéri szobor 
- Alcsutdoboz, arborétum ,,Alpinétum” részében feltárt ,,Mária Immaculata” kerámia szobor rekonstrukciója (festett kerámia). Felszentelés, avató 

2016. március 25. 

 
 

Mária Immaculata kerámia szobor rekonstrukciója. (Alcsutdoboz, Arborétum, Alpinétum.) 

 

Oktatás (gyakorlat) 
Helyszínek ABC rendben, mert egy helyszínen több is lehet. 

- Dr. Kresz Mária Alapítvány Engóbok készítése, mázkeverés (2017, 2019.) 

- Angyalföldi József Attila Művelődési Ház kerámia szakköre (Terra Kotta Egyesület) Fej mintázás. Mázkeverés 3 napos tanfolyam.  

- Eötvös Lóránt Tudományegyetem Régészet Tanszék. Kerámia technológia, Bartosiewicz László kurzusán belül. (2010.) 

- Eötvös Lóránt Tudományegyetem Kőzettan és Geokémia Tanszék. Kerámia technológia I. és II. kurzus. (2011-től.) 

- Fóti Népművészeti Szakközépiskola (2015-2018.) 

- Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium (2020.) 

- Képzőművészeti Egyetem restaurátor asszisztensi felsőfokú tanfolyamon kerámiakészítési gyakorlat (Műtárgymásolatok készítése kerámikus 

módszerekkel) (2005.) 

- Pécsi Tudományegyetem bevezetés a kerámiakészítésbe. Bevezetés a kerámiákon levő nyomok olvasásába. (2011.) 

- Szegedi Tudományegyetem kerámia szakkör régészhallgatóknak (2009-2011.) 

- Szőnyi István Általános Iskola (rendszeres kerámia óra 1-8. osztályosoknak.) (2002-2003.) 

 

  
 

Diódoboz (dió, ezüst, bőr, mágnes) 

Oktatás (elmélet) 



Helyszínek ABC rendben 

- Eötvös Lóránt Tudományegyetem. Régészet Tanszék: kerámiák mikroszkópos vizsgálata. (2013.) Kőzettan- és Geokémia Tanszék: Bevezetés 

a kerámia-technológiába geológusoknak. (Szakmány György kurzusán belül.) 2013 - 2015. Történeti kerámia technológia (Rácz Zsófia kurzusán 2 

alkalom.) 2015 tavasz. 

- Eötvös Lóránt Tudományegyetem. Kőzettan és Geokémia Tanszék. Kerámia technológia I. kurzus. Régész- és geológus hallgatóknak. (2011-

től.) 

- Fóti Népművészeti Szakközépiskola (2015-2018.) 

- Dr. Kresz Mária Alapítvány (2016-tól.) 

- Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium (2020.) 

- Képzőművészeti Egyetem, készítés-technikai nyomok felismerése (2006.) Restaurátor asszisztens hallgatóknak kerámia anyagismeret óra (2006). 

Szilikát szakosoknak kerámia anyagismeret (2009). Nyomolvasás és anyagvizsgálat. (2009) Készítés technika gyakorlat, mázak (2010.) kerámia 

anyagismeret óra (2010). 

- Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott és Környezetkémiai Tanszék. Történeti kerámia-technológia (Kukovecz Ákos kurzusán belül. Két 

alkalom.) (2014 tavasz, 2015 tavasz.) 

 

 
 

Nixie-csöves óra 

 

Ismeretterjesztő programok (kerámia gyakorlat, ,,bemutatózás”) 
Helyszínek ABC rendben, mert egy helyszínen több időpont is lehet. 

- Emese Park. Cserépbogrács készítése felrakásos technikával. (2010.) 

- Etyeki kezes – lábos (borfesztivál) Árpádkori fazék és cserépbogrács készítés. (2012.) 

- Kána lakópark honfoglalás kori cserépbogrács készítés. (2012.) 

- Kultúr7 ELTE budaörsi kollégiumában agyagozás. (Lovacska készítés.) (2013.) 

- Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Konferenciája. Emese park, Szigethalom. Bemutató: cserépbogrács készítése (2010.) 

- Magyar Tolkien Társaság gyerektábora. Fejmintázás. (2014.) 

- Mikháza Római fesztivál a kolozsvári egyetem szervezésében. Római mécses készítés (cserépformába préseléssel). (2014.) 

- Múzeumok Majálisa (Magyar Nemzeti Múzeum) görög, római kerámiák másolatai (2002, 2003), kopt kerámiák másolatai (2004.) 

- Múzeumok Hosszú Éjszakája a Szépművészeti Múzeumban kerámiázás, portré (szobor) készítés, egyiptomi amulett készítés. (2007 – 2009.) 

- Nagykároly Az agyag soványításának kipróbálása gyakorlatban. Árpád-kori edénykészítés agyagból, régészekkel. (2014.) 

- Pesti Vigadó. Fohász a mesterségekért kiállítás. Karcolt díszű edény készítése. (2016.) 

- Régészet Napja. Pécsi Tudományegyetem. Agyagozás (2014.) Szeged, Móra Ferenc Múzeum (2015). 

- Szakrális Művészetek Fesztiválja (Korábban Szakrális Művészetek Hete. Ars Sacra) 

  2018. Magyar Nemzeti Múzeum. ,,Mátyás-kori” kályhacsempe készítés. 

  2016. Kossuth Klub. Fej mintázás. 

  2014. Magyar Nemzeti Múzeum. cserépmécses készítés. 

  2013. Magyar Nemzeti Múzeum Angyal szobor vagy dombormű készítés. 

  2011. Szent István Egyetem Ybl Építéstudományi Kara. Ókeresztény olajmécsest, bronzkori Isten-alakos kerámiaedényt, Szent István szarkofág 

keresztmotívumos töredék másolatának készítése agyagból. 

  2010. KÖSZ épületében. Perkátai korpusz mintázása agyagból. 

- Százhalombatta, Régészeti Park Archeoworkshop. Régész hallgatóknak bemutató: agyagok soványítása a gyakorlatban. Budakalászi kocsimodell 

készítése, Árpád-kori edény készítése. (2014.) 

- Székely Nemzeti Múzeum. Micsoda madár ez? Kézműves foglalkozások gyerekeknek. (2009.) 

- Szépművészeti Múzeum Baráti Köre 

  2014. Agyagtáblák üzenete - ékírás agyagon. 

  2014. Angyalszobor mintázás. (A frissen megnyílt Régi Szobor Osztály kiállításához kapcsolódó program.) 

  2013. görög vázafestés. 

  2012. ,,Istenek és állatok egyiptomi domborműveken”. Dombormű készítés agyagból. 

  2009. A ,,Szentföld öröksége” kiállítás idején tekercstartó edény készítése. 

  2008. SzM Baráti kör: „Keleti titkok a SzM raktárából” ékírás és pecsételőhenger készítés. 

- Szépművészeti Múzeum Antik Osztály, ÉÓS program. (2002 – 2009.) 

  Különböző kerámia készítési feladatok antik (görög és római) előzmények alapján. Egyszeri alkalmak, szakkör és nyári tábor (utóbbi 2003-tól). 

2001- 2009. Általános iskolásoknak. 2002 – 2009 Gimnazistáknak. 2003 – 2009 felnőtteknek. Ezeken kívül: portrékészítés, indián kerámia, 

egyiptomi kerámia szakkör. 

- Szépművészeti Múzeum Múzeumpedagógia Osztály. (2010.) 

  Kijevi Művészeti Akadémia hallgatóival a Régi Szobor Osztály új állandó kiállításához kapcsolódóan groteszk portré mintázása. (2014.) 

  Lényegében az ÉÓS programmal azonos feladatok. (2010.) 

- TERKE (Tegyünk Együtt Rákospalota Kertvárosáért Közhasznú Alapítvány) Bronzkori kerámia készítő tábor (gyerekeknek és felnőtteknek). 

Rákospalota, Református Misszió Központ épülete. (2014.) 

 



 
 

  
 

Madárszárnyú rózsabogár 

"...a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az 

egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni vagy inkább repülni." 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Tudományos előadások 
- IV. Sabján Tibor Emlékkonferencia BTM vas-szilikáttal színezett fekete máz kályhacsempéken. (2019) 

- Fiatal Középkoros Kutatók XI. konferenciája mázhibák középkori és koraújkori kerámiákon. (2018) 

- FiRoKonf, Bp. Korongozás nyomok kerámia edényeken. (Gyorskorongozás, fakés, esztergálás nyomai) (2018) 

- Fiatal Középkoros Kutatók VIII. konferenciája Fekete mázak csudálatos világa (3 metélt-mázas és 5 fekete mázú kerámia vizsgálata.) (2017) 

- Hadak Útján, Debrecen. A 10. sz.-i fazekak készítése (utánkorongozás) (2017) 

- FiRoKonf, Paks. Mire következtethetünk a kerámiák színéből? (2017) 

- MOMOSZ Százhalombatta. Mire következtethetünk a kerámiák színéből? (2017.) 

- Fiatal Középkoros Kutatók VIII. konferenciája Korongozás nyomok kerámia edényeken. (Gyorskorongozás, fakés, esztergálás nyomai)  (2016) 

- A ,,Hadak útján” Népvándorlás kor Fiatal Kutatóinak XXVI. Konferenciája, Budapest. Fullerén, grafén, szén nanocső kerámiában? (2016.) 

- FiRoKonf, Pápa. A kerámia készítés melyik szakaszában kerülhetett a terra sigilatákra a slip? (De ez a cím nem jó. Ezt kellett volna: Vizsgálható-e 

elektronmikroszkóppal az, hogy a készítés melyik szakaszában készült a terra sigillaták bevonata?) (2016.) 

- Archeometriai Műhely Magyar Nemzeti Múzeum. Istriai római kori amphorák. Kísérleti régészeti tapasztalatok. (2015.) 

- Fiatal Középkoros Kutatók VI. konferenciája, Székesfehérvár. Hogyan égethettek kerámiákat fehérre? II. rész. Az engób és a máz látszólagos 

ellentmondása a fehér égetéssel. (2014.) 

- A ,,Hadak útján” Népvándorlás kor Fiatal Kutatóinak XXIV. Konferenciája, Esztergom. Hogyan égethettek kerámiákat fehérre? I. rész. (2014.) 

- Százhalombatta Régészeti Park. Archeoworkshop MaRéSz szervezésében: Mi mindenre lehet következtetni a régészeti kerámiák színeiből? 

(2014.) 

- Nagykároly (Bobáld) Kora középkori falvak kerámiája című konferencián: Mi mindenre lehet következtetni a régészeti kerámiák színeiből? 

(2014.) 

- Archeometria, kognitív és szociálarcheológia konferencia. Miskolci Egyetem. Hogyan égethettek kerámiákat fehérre a középkorban? I. Az 

égetés technológiája. (2014.) 

- ,,Ilyet még nem pipáltunk” Tisztelgő Kovács Béla munkássága és az 50 éves pipakutatás előtt, Eger. Az egri cseréppipák készítés-technikai 

érdekességei. (2013.) 

- Fiatal Középkoros Kutatók V. konferenciája, Szentendre. Az egri cseréppipák készítés-technikai érdekességei. (2013.) 

- Őskoros Kutatók VIII. Összejövetele, Debrecen. Soványító anyagok erőssége és ezek hatása a kerámiatechnológiára. (2013.) 

- A ,,Hadak útján” Népvándorlás kor Fiatal Kutatóinak XXIII. Konferenciája, Veszprém. Egy fazekasműhely feltárásán milyen szerszámok, 

eszközök kerülhetnek elő? (2013.) 

- Archeometria, kognitív és szociálarcheológiai Régészet Miskolci Egyetem. Két középkori kályhacsempe fekete mázának anyagvizsgálatának 

meglepő eredménye és ennek magyarázata. (2013.) 

- ,,A cserép nem hazudik, ha hagyjuk, hogy igazat mondjon” Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában. Konferencia. Mordovin 

Maximmal közösen: Szécsényi metélt mázas kerámiák. (2013.) 

- ,,A cserép nem hazudik, ha hagyjuk, hogy igazat mondjon” Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában. Konferencia. Sárospataki 

habán kerámiák készítés-technikai elemzése (2013.) 

- Fiatal Középkoros Régészek IV. konferenciája Kaposvár. Fekete kályhacsempe mázak anyagvizsgálatának meglepő eredménye és ennek 

magyarázata. (2012.) 

- A ,,Hadak útján” Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XXII. Konferenciája, Visegrád. Masek Zsófival közösen: Készítés technológiai 

megfigyelések szarmata kerámiákon. (2012.) 

- Fiatal Középkoros Régészek III. konferenciája. Kecskemét. Sárospataki habán kerámia leletek készítés-technikai elemzése. (2011.) 

- Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXI. Konferenciája, Szeged. Kísérlet tarsolylemezek virágainak térbeli értelmezésére. (2011.) 

- Kísérleti régészeti konferencia, Miskolc. A különböző mértékben sovány agyagok milyen formázásra használhatóak? (2011.) 

- Fiatal Középkoros régészek 2. konferenciája. Miskolc. Soványító anyagok hatékonyságának mérése. (2010.) 

- Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Konferenciája. Magyar Nemzeti Múzeum. Soványító anyagok hatékonyságának mérése. (2010.) 

- II. Sabján Tibor emlékkonferencia, Visegrád. Két középkori kályhacsempe fekete mázának anyagvizsgálatának meglepő eredménye és ennek 

magyarázata. (2012.) 

- Fiatal Középkoros Régészek 1. Konferenciája. Visegrád. A szíriai Margat vár kerámiáinak előzetes készítés-technikai vizsgálata. (2009.) 

- Fiatal Római Koros Régészek 4. konferencia. Komárom. Terra sigillaták bevonata. 8 év gyakorlat tapasztalatai a Szépművészeti Múzeum 

kerámia műhelyében. (2009.) 



 
 

Metélt-mázas kancsó másolata  (Várpalota) 

Poszterek 2019 
- Fiatal Középkoros Kutatók VIII. konferenciája, Sátoraljaújhely. Gyorskorongon készült edényeken található nyomok (korongozás, fakés, 

esztergakés) (2016.) 

- Fohász a mesterségekért. A népművészet mesterségét tanító iskolák mestereinek és tanítványainak gyűjteményes kiállítása. Pesti Vigadó Az 

alcsuti ,,Maria Immaculata” szobor rekonstrukciójának készítése. (2016.) 

- ,,A cserép nem hazudik, ha hagyjuk, hogy igazat mondjon” Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában. Magyar Nemzeti Múzeum. 

Duma György munkássága (2013.) 

- Fiatal Középkoros régészek konferenciája. Miskolc. Kerámia műtárgymásolatok. (2010.) 
 

 
 

Metélt-mázas tál másolata (Várpalota) 

Ismeretterjesztő előadások időrendben 
- Egyiptomi Magyar Baráti Társaság Tárgyak és képzetek című konferenciája. Medma és Hipponion, két ókori görög város kerámia emlékei 

fazekas szemmel. 2023. 

- Csongrádi Művésztelep alkotótábora (pozitív bestiárium, Projekt 833 keretében). Előadás és beszélgetés a lénygyűjteményemről. 2022. 

- Első Nemzetközi Fazekasmester Találkozó és konferencia. Tatai Vár. Kerámia égetésről. 2021. 

- Magyar Numizmatikai Társulat Ritka fémek a numizmatikában. 2020. Videó itt. 

- Kerámiapark Alapanyagok használata régen és ma. 2019. 

- Magyar Tudomány Ünnepe Szeged. Mátyás-kori fazekasság. 2018. 

- Herman Ottó Múzeum, Miskolc. (Ásványok a mindennapi életünkben c. sorozat) Az ásványok szerepe a modern és a történeti 

kerámiakészítésben. (2016.) 

- Kerámia Park, Budapest. Hogyan égethették a kerámiákat fehérre vörösre égő agyagból elődeink? (2015.) 

- Régészet Napja, Szeged, Móra Ferenc Múzeum: Nyomolvasás kerámiákról a régészetben. Égetés közben létrehozható színek kerámiákon. (2015). 

- Sümegprága, fazekas találkozó Érdekességek a magyarországi kerámia történetéből. (2014.) 

- II. Oszmán spiritualizmus, közigazgatás és hadászat a török végeken konferencia. Egri pipák készítéséhez kapcsolódó technológiai 

érdekességek. (2014.) Videó: https://www.youtube.com/watch?v=9TQUnd_ioO4 

- Pécsi Tudományegyetem Régészet Napja. Bevezetés a történeti kerámia-technológiába (2014.) 

- Pécs, JPM. Történeti kerámia-technológia. - Mit tudhatunk meg a régészeti kerámiák alapján arról, hogy hogyan dolgoztak a fazekasok? (2014.) 

- Szakrális Művészetek Fesztiválja Magyar Nemzeti Múzeum. Szakrális és profán világító eszközök kerámiából és porcelánból. (2014.) 

- Kerámia Park, Budapest. Alacsony tüzű ólmos mázak (2013.) 

- Kerámia Park, Budapest. Szentföldi keresztes kerámiák (2013.) 

- Kerámia Park, Budapest. Égetés során előállítható színekről (1000 fok alatti porózus kerámián) (2012.) 

- Kerámia Park, Budapest. Agyagok soványításáról, a soványítás és a képlékenység összefüggéséről (2012.) 

- Hagyományok Háza Budapest. Miket tanulhatunk a sárospataki habán ásatás selejt kerámiáiból? (2012.) 

- Dr. Kresz Mária Alapítvány Mit üzennek a sárospataki habán műhely ásatási leletei? (2011.) 

- ,,Atomoktól a csillagokig” anyagok öregedéséről – ahogyan a restaurátorok látják (2010.) 

- Restaurátor konferencia Magyar Nemzeti Múzeum. Szíriai ásatás Margat várában (2008.) 

- MNM Visegrádi Mátyás Király Múzeuma Margat konferencia. Restaurálás margati várban (2008.) 

- Sümegprága, fazekas találkozó. Indián kerámiák készítése (2007.) 

- Magyar Nemzeti Múzeum, Archeometriai konferencia. Kerámia kézműves foglalkozások archeometria szolgálatában. (A Szépművészeti Múzeum 

Antik Osztályán folyó program archeometriai tapasztalatai.) (2007.) 

- Sümegprága, fazekas találkozó. Középkori kályhacsempe- és albarello készítés (2006.) 

- Restaurátor konferencia Kerámia műtárgymásolatok készítése ókori technikával és gyerekfoglalkozások a Szépművészeti Múzeum Antik 

Osztályán. (2005.) 

- Mezőtúr, 2. Nemzetközi Fazekas találkozó és vásár, elfeledett ókori készítés-technikák (2004.) 

- Restaurátor konferencia Kerámia műtárgymásolatok készítése ókori technikával és gyerekfoglalkozások a Szépművészeti Múzeum Antik 

Osztályán. (2005.) 

 
Szír albarello másolata (Szépművészeti Múzeuma, Sigismundus Rex) 

 

Hagyományőrzés, kísérleti régészet 
(Helyszínek ABC rendben) 

- Nagykároly Az agyag soványításának kipróbálása gyakorlatban. Árpád-kori edénykészítés agyagból, régészekkel. (2014.) 

- MNM Visegrádi Mátyás Király Múzeuma vására. (2011.) 

- Százhalombatta, Régészeti Park Archeoworkshop. Régészhallgatóknak bemutató: agyagok soványítása a gyakorlatban. Budakalászi kocsimodell 

készítése, Árpád-kori edény készítése. (2014.) 

https://www.youtube.com/watch?v=IW5i30jtNDU
https://www.youtube.com/watch?v=9TQUnd_ioO4


- Szigethalom, Emese Park. Cserépbogrács készítés (bemutató). (2010.) 

- Visegrád, Archexpo vásár. (2012.) 

 
 

Reneszánsz kancsó másolata (MNM Mátyás Király Múzeuma, Visegrád) 

 

Tudományos publikációk 
1. Könyv fejezet: Hétköznapok a honfoglalás korában (Petkes Zsolt, Sudár Balázs szerk.), MTA Magyar Őstörténeti Témacsoportja által szerkesztett 

Magyar Őstörténet 5. kötete 10. századi kerámiák készítésének problémái. 158-162. 

2. Cikkek: ld. cikkeim. 
 

Ismeretterjesztő írások 
- 2013. Hagyomány és Múltidéző honlapon rövid összefoglaló vékonyfalú poharak készítéséről. 

 

 
 

kályhacsempe másolata (mázatlan) 

 

Saját szobrok, lénygyűjtemény és egyéb tárgyak 
Számomra most a saját szobrok készítése és a ,,lénygyűjtemény” fontos. Ezekről a munkáimról képek, és részletes leírás elérhető a honlapon. 

Ezekről is láthatóak képek az önéletrajzban. 

 

 
Indián edény másolata (Szépművészeti Múzeum. És akkor megjöttek az inkák.) 

 

Kerámia műtárgymásolatok 
  2017-2022 között nem készítettem műtárgymásolatokat. 

- Szászvár három középkori kerámia. (2016.) 

- Füzér (Alsóvár és Felsővár) kerámiái (Fazekak, kanták, desztilláló, grafitos öntőtégely, habán korsó, metélt-mázas korsó) (2016.) 

- Drégelypalánk, két 17. századi mázas kályhacsempe másolata az állandó kiállításba. (2015.) 

- Móra Ferenc Múzeum, Szeged. Különféle kerámia másolatok az őskortól a koraújkorig. (Hétköznapok kerámiái.) (2014.) 

- Honfoglalás kori cserépbogrács Székesfehérvári Szent István Király Múzeum (2014.) 

- ,,Matrica” Múzeum, Százhalombatta. 15. századi vékonyfalú poharak, mécsesek, gyertyatartók. (2013.) 

- Római kerámia edény másolatok hagyományőrzőknek (2013.) 

- ,,Három falu – egy város” kiállítás részére, Jánossomorja. Hanság Múzeum (Mosonmagyaróvár) megrendelésére Longobard királysír 

kerámiáinak másolata. (3 fekete kerámia.). (2012.) 

- Kisnána, vár. Metélt-mázas kancsó, egy ,,vékonyfalú” pohár és öt gyertyatartó. (2011.) 

- Szépművészeti Múzeum ,,Egyiptom reneszánsza” egyiptomi kiállítás. (3 állat múmia, egyiptomi fajansz amulettek.) (2008.) 

- Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, a Visegrádi Palota állandó kiállítására edények: szír albarello, csizma alakú edény, IHS 

feliratú kancsó, gótikus virágos kancsó, gyertyagyűrűk. (2008.) 

- Szépművészeti Múzeum ,,És akkor megjöttek az inkák.’’ Kiállításra 12 indián kerámia másolata. (2007.) (Ezeknek a tárgyaknak egy része 2010-

ben a Angyalföldi József Attila Művelődési Házban voltak kiállítva.) 

- Szépművészeti Múzeum Sigismundus rex (Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában) kiállításának részeként megnyílt ,,tapintható 

tárlatra” 4 középkori kályhacsempe másolat és egy szír patikaedény (albarello) másolata, illetve egy viaszpecsét másolata. (2006.) Ezek a tárgyak 

később Balatonbogláron és Székesfehérváron voltak kiállítva. 

- Néprajzi Múzeum Sámánszobrok, kőjaguárok kiállítása ötféle indián kerámia másolata a múzeum boltja számára. (2005.) 

- Szépművészeti Múzeum ,,Fáraók után" Kopt kiállítás tapintható tárlatára kerámiák és egy stukkó múmiaportré másolatai. (2005.) 

- Budaszentlászló pálos kolostor padló rekonstrukciójához 1200 db padlótégla készítése. (2001.) 
 

Rekonstrukciók 
- Alcsut, arborétum ,,Alpinétum” részében feltárt ,,Mária Immaculata” kerámia szobor rekonstrukciója (festett kerámia). Felszentelés, avató 2016. 

március 25. 

- Siroki vár Török kályha kályhaszemei. (2012.) 

- KÖSZ Perkátai ónozott cizellált réz korpusz rekonstrukciója (2010.) 

- Magyar Nemzeti Múzeum, Margat kiállítás kerámia műtárgymásolataiból: domború díszű kulacs. (2010.) 

- Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, a Visegrádi Palota állandó kiállítására Reneszánsz majolika tintatartó. (2008.)  

- Mór. Terra sigillata tál (Drag. 37-es) másolata anyagában színezett gipszből. (2015.) 
 

http://veningerpeter.hu/vp/cikkek.htm
https://sites.google.com/site/hagyomanyesmultidezo/nyilvanos/lelet-rekonstrukciok/xv-szazad/hasznalati-eszkoezoek/konyha/vekonyfalu-poharak---veninger-peter
http://veningerpeter.hu/2.pdf


 
 

Perkátai korpusz másolata 
 

Műtárgy másolatokhoz közeli munkák 
- Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztály kiállítása Reneszánsz kerámia és papírmasé készítés-technikáját bemutató tárgyak. (2013.) 

- Egyiptomi múmiák. Kellékek gyerekfoglalkozásokhoz. (2012, 2013.) 

- Karos hét életnagyságú honfoglalás kori ló készítésében közreműködtem. (2012.) 

- Szépművészeti Múzeum két múmia, 21. dinasztia idejéből. Szépművészeti Múzeum részére. Múzeumok éjszakáján előadási kellék. (Élet és utóélet 

a halál után. Szeánsz három felvonásban.) (2011.) 

- Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, a Visegrádi Palota állandó kiállítására edények: Mátyás- és Beatrix portrés kancsó, 

címeres tálak, poharak, és 2 nagy tál: Herkules a válaszúton és az ifjúság kútja ábrázolással. Korabelihez hasonló fantázia tárgyak. (2008.) 

- Szépművészeti Múzeum Medici kiállítás tapintható kerámiái: Cosimo Medici és Lorenzo Medici mellszobra. (2008.) 

- Szépművészeti Múzeum ,,És akkor megjöttek az inkák.’’ Kiállításra félbevágott csigakürt készítése kerámiából. (A belső szerkezet 

illusztrációja). (2007.) 

- Antik hangulatú Minerva mellszobor kerámiából egy fodrászüzlet számára. (2000.) 

  
 

Beatrix és Mátyás király reneszánsz hangulatú kancsók 

(MNM Mátyás Király Múzeuma, Visegrád) 

 

Egyéb (nem kerámia) műtárgymásolatok 
- Füzéri vár megbízásából Nagyzsilic Látógatópark részére 15 különböző középkori kályhacsempe gipsz másolata. (2022.) 

- Egervár, Kőből faragott Nádasdy címer kicsinyített másolata. (2013.) 

- Szépművészeti Múzeum ,,Egyiptom reneszánsza” egyiptomi kiállítás. (3 állat múmia, egyiptomi fajansz amulettek.) (2008.) 

- KÖSZ Perkátai ónozott cizellált réz korpusz rekonstrukciója (2010.) 

- Móra Ferenc Múzeum, Szeged. Három egyiptomi állatmúmia másolata (2014.) 

 

 

 

Kályhacsempe másolatok. (gipsz) 

 

 
 

Papírmasé készítésének lépései 

(Szépművészeti Múzeum, Régi Szoborosztály) 

Egyéb tárgyak készítése 
- Országos Szólótáncverseny díjai (2016.) 

- Földimogyoró és Sportszelet agyagból, reklámfilm kellék. (2011.) 

- Egy mozgatható egyiptomi múmia (színházi előadás kelléke) a Szépművészeti Múzeum kérésére. (2009.) 

- Szépművészeti Múzeum ,,És akkor megjöttek az inkák.’’ Kiállításhoz kapcsolódóan csokoládé forma (szilikon negatív) készítése. (2007.) 

 



 
 

Múmiafej 

Egyéb munkák 
- Vakolatdísz rekonstrukciója hőszigetelt házon (2015-2016.) 

 

 
 

Kiállítások, műtárgymásolatok 
Sok kiállításban (tapintható tárlaton) szerepeltek időszaki- vagy állandó kiállításon. (Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, Nemzeti Múzeum 

Mátyás Király Múzeuma Visegrád, Székesfehérvári Szent István Király Múzeum, Móra Ferenc Múzeum, ,,Matrica” Múzeum, Füzér, Kisnána, Sirok, 

Drégelypalánk, Szászvár, Jánossomorja, Mór.) 

 

 
 

Indián kőmaszk másolata 

(Szépművészeti Múzeum. És akkor megjöttek az inkák.) 

 

Kiállítások, saját munkák 

Csoportos kiállítások 
2022. Bartók 32 Galéria, Budapest. FISE40 kiállítás. (Kézmozdulat.) 

2022. FISE Galéria, Budapest. ,,Titok” Országos Ötvös Pályázat (OÖP), az ötvös képzésben résztvevő diákok pályázata. Esemény ezen belül: 

Kortárs Ékszerhét 2022. (Diódoboz.) 

2022. FISE Galéria, Budapest. FRESH FISHES/B. (Sokujjú madárlábak.) 

2017, 2018 Művelődési Ház, Fót. A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium művésztanárainak kiállítása. 

2016. Pesti Vigadó, Budapest. Fohász a mesterségekért. A népművészet mesterségét tanító iskolák mestereinek és tanítványainak gyűjteményes 

kiállítása. (Kerámiák.) 

1995. József Attila Művelődési ház, Göd. Tűz és Víz. Kerámia szobraim kiállítása egy fotós fényképeivel közösen. 

 

Önálló kiállítások 

2021. november – 2022. február 7. Véninger Péter meghökkentő lénygyűjteménye. Budapest, Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium. 

2020. szeptember 13.- 2021. október. Hát ezek meg honnan jöttek? Véninger Péter meghökkentő lénygyűjteménye. Pécs, Csorba Győző könyvtár. 

1997. Budapest, Káposztásmegyer. Szőnyi István Általános Iskola galériája. Rajzok, szobrok. 

 

  
 

Pécsi kiállítás plakátja. Kisképzős kiállítás vitrinje. 

 

http://veningerpeter.hu/egyeb/vakolatdisz.pdf


 
Reneszánsz hangulatú majolikatál (MNM Mátyás Király Múzeuma, Visegrád) 

 

   
 

Egyiptomi állatmúmia másolatok 

(Szépművészeti Múzeum) 

 

 
 

Török-kori pipa másolata 

Az önéletrajz utolsó frissítése: 2023. április. 
 

Kapcsolat    
 

Véninger Péter            
 

06/70/943-98-93 

 

e-mail: keramikus (,,kukac”) gmail.com 

 

 
 

Kézmozdulat 
 

,,Használati utasítás”/Gyakori kérdések 

- Műtárgymásolatot szeretnél. Ne kérj tőlem extrém rövid idő alatt olcsó munkát. Már elvállalok egy-egy munkát. 

- Tartsak előadást, bemutatót, órát kerámia témában. Nem akarok már ,,mindenhol” jelen lenni. Lehet róla szó, beszéljünk róla. Gondold át, hogy mit 

ér neked. 

- Régészeti kerámiák készítéssel kapcsolatos kérdésed van. Beszélhetünk, de már nem hobbim régészeti kerámiával foglalkozni. Már csak 

munkaként foglalkozom ezzel. (Ez azt jelenti, hogy ingyen már nem foglalkozom vele.) Mielőtt megkeresel, gondold át, hogy mivel akarsz kedvet 

csinálni, hogy a kérdéseddel foglalkozzak. 

- Kíváncsi vagy mi van velem. Jó! Örülök! Beszéljünk vagy találkozzunk ,,csak úgy". Akár ismerjük, egymást, akár nem, találkozzunk. 

Beszélgessünk. Igyunk egy teát, vagy együk egy sütit. 

 

Ne keress ezekkel: 

- Ne keress, ha kérdésed van kerámia, porcelán, üvegrestaurálás témában. 

- Ne keress ragasztandó, restaurálandó tárgyaiddal. 

- Ne kérdezz restaurátor képzés, felvételi témájában. 



- Nem adok tanácsokat műtárgymásolat készítésről. 

- Ne keress, ha árajánlatra van szükséged olyan munkához, amit nem én fogok megkapni. 

- Ne keress, ha tudni szeretnéd, hogy a régi kerámia és porcelán tárgyaid értékét. Nem értek hozzá. 

- Ne keress, ha el akarsz adni kerámia- vagy zománc kemencét, gipsz öntőformákat. Viszont nagyon régi fazekas szerszámok lehet, hogy érdekelnek. 

 


