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Név (születési név is):    Arnóth Ádám 

Születési hely, év, hó, nap:    Budapest, 1957. 

Anyja neve:       
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte:  BME, diploma, 1981 
Szakképzettsége:     okl. építészmérnök 
Tudományos fokozata, címe, kelte: - 

Munkahelye:      Pest megyei Kormányhivatal 

Beosztása:      műemléki szakügyintéző 

Lakáscíme:       

 elérhetősége (telefon, fax, e-mail):  adam.arnoth@gmail.com 

Adóazonosító jele: (csak akkor kell kitölteni, ha a kitüntetés mellé pénzjutalom is jár, azaz csak 

a Díj-ra történő jelölés esetén)  

A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): Forster Gyula-díj 2010 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

 

Arnóth Ádámnak a hazai műemlékvédelem értékeinek megőrzéséért és építészeti 

színvonalának emeléséért végzett elmélyült szakmai munkásságáért a kuratórium Rados Jenő 

Emlékérmet adományoz. 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 

 

 

 

 

Dátum 

 

.............................................................. 

rektor 
 

 

  



Arnóth Ádám (1957) szakmai életútja 
 

2018-tól műemléki szakügyintéző a Pest megyei Kormányhivatalnál 

2017 aug.-tól folyamatkoordinációs referens, Miniszterelnökség, Projektértékelői Koordinációs Főosztály, 

Folyamatkoordinációs Osztály 

2017 jan. – aug. tudományos referens, Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális 

Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Nyilvántartási, Tudományos és Gyűjteményi Főosztály, 

Műemléki Tudományos Osztály (júniustól Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Tudományos 

Osztály) 

2015- 2016 vezető szakértő, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

2014 szeptember – 2015 június műemléki referens, Miniszterelnökség, KÖHÁT 

2013-2014 Központi Építészeti Tervtanács műemléki testületének titkára  

2012-2014 műemléki referens, Belügyminisztérium, Örökségvédelmi Főosztály 

2006-2007 műemlék-felügyelő Tokaj-Hegyalján  

2002-2006 irodavezető-helyettes, Nyugat-magyarországi régió 

1999-2001 műemlék-felügyeleti igazgató 

1994-         az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának vezetőségi tagja 

1992-2012 a Műemléki Tervtanács (2008-tól Tanácsadó Testület) elnöke  

1992-1999 Észak-magyarországi vezető felügyelő 

1986-1987 BME műemlékvédelmi szakmérnöki 

1985-         az ICOMOS tagja 

1981-1992 műemlék-felügyelő Borsod-Abaúj-Zemplénben 

1976-1980 BME Építészmérnöki kar 

 

Oktatás: 

egyedi előadások a műemlékvédelem témakörében (BME, ELTE, Pécsi Egyetem, BME Középülettervezési 

Tanszék Mesterkurzus, MÉSZ Mesteriskola) 

2011-         műemlékvédelem tantárgy (Soproni Egyetem, AMI; Budapesti Metropolitan Egyetem) 

 

Szakmai munka: 

- építészeti helyreállítások: Miskolc, Rákóczi u. 11. helyreállítása, Solt, Vécsey-kastély helyreállítása, Egerlövő, 

Tiszafüred, ref. templomok kutatása, helyreállítása;  

- inventarizációk: az Aggteleki Nemzeti Park, Káli-medence, Balatonhenye „műemléki vizsgálata”;  

- tervtanácsi tagság: tagsági megbízatás a központi és több területi, ill. önkormányzati tervtanácsba; 1992-2012 a 

Műemléki Tervtanács (2008-tól Tanácsadó Testület) elnöke 

2006-tól az ICOMOS-díjak zsűrijének tagja; 2016-2018: az Europa Nostra tanácsának tagja;  

- 2018-tól az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság alelnöke 

 

Publikációk: 

- folyóiratcikkek, katalógusok és szerkesztői munka a műemlékhelyreállítások témakörében (15 cikk) 

 

Előadások: 

- rendszeres előadó hazai és nemzetközi konferenciákon; témakörök: Tokaj-Hegyalja, világörökség, új építészet 

műemléki környezetben és történeti tájban, műemlék-helyreállítások, helyreállítások helyreállítása, 

rekonstrukciók kérdése, a romanika építészete. Külföldi előadásainak helyszínei: Tusnád, Kolozsvár, 

Szilágysomlyó (R) Tábor, Cesky Krumlov (CZ), Belgrád (SRB), Ljubljana (SI), Budva (CRG), Luxemburg 

(Lux), Xi’an (Kína), Krakkó (PL), Bécs (A), Firenze (I) 

 

Arnóth Ádám szakmai életútja szorosan kötődik a hazai műemlékvédelemhez. Pályakezdőként helyezkedett el az 

akkori felügyelőségen, és pályája – különböző megbízások, szervezeti átalakulások és áthelyezések mellett – ma 

is a műemlékvédelem azóta jelentősen megváltozott szervezetéhez kapcsolódik. A felügyeleti, a tudományos 

kutatói, az építészeti, a szakmai továbbképzési, a tanácsadói, zsűrori és nyilvántartási munkában egyaránt 

jelentős, meghatározó személyisége lett a magyar műemlékvédelemnek. Szakmai tevékenységét a műemléki 

építészeti érték iránti feltétlen elkötelezettség, elmélyült szakmai tudás és felelősségvállalás jellemzi. 

Munkásságával jelentősen hozzájárult a hazai műemlékvédelem értékeinek megőrzéséhez és építészeti 

színvonalának emeléséhez. 

 

 


