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Hivatalos indoklás (1 mondat): 

A magyar műemlékvédelemért végzett kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkásságáért, 

Pannónia római kori építészeti emlékeinek védelméért. 

 

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

Harsányiné Vladár Ágnes a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban érettségizett 1956-ban. A 

régésznek készült volna, de mivel nem indult évfolyam, ezért a Műegyetem kezdte meg 

építészeti tanulmányait. Kedvenc tantárgya volt az építészettörténet, és Hajnóczi Gyula 

hatására egy életre megszerette az ókor építészetét. A régészet iránti elmélyült érdeklődés, a 

romok szeretete és az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati építészeti munka egész 

életpályáján végigkíséri. 

Diplomájának megszerzése után 1961-ben a Fővárosi 5. Számú Építőipari Vállalatnál 

kivitelezőként kellett elhelyezkednie, amelynek során részt vett a Budai Vár polgári 

épületeinek műemléki helyreállításában és háború utáni újjáépítésének kivitelezésében.  

1962-ben a Budapesti Városépítési Tervező Iroda (BUVÁTI Műemléki szakosztályán 

dolgozott, Borsos Béla szakosztályvezető mellett. 1962-ben kapta feladatul az aquincumi 

római romterület távlati rendezési tervének elkészítését, amelybe konzulensként bevonta 

egyetemi oktatóját, Hajnóczi Gyulát is. E munka által kapcsolatba a korszak hazai építészeti 

örökségének műemlékvédelmi problémáival, mely szakmai tevékenységének fő irányává vált. 

1964-től az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség (OMF) Tervezési Osztályán dolgozott 

1995-ben– a Bokros-csomag hatására bekövetkezett – váratlan nyugdíjazásáig, de aktív 

tervezőmunkát végez ma is. Számos szakcikk, ismertető szerzője. Az OMF-ben részt vállalt 

az esztergomi királyi vár (Vármúzeum) és a sárospataki Rákóczi vár műemlék-helyreállítási 

munkáiban. Számos pannóniai romemlék helyreállításának tervezése fűződik nevéhez, 



amelyet a szakma rangos elismerésekkel jutalmazott: 1988-ban Ybl-díjjal, 1996-ban 

Műemlékvédelmi díjjal, 2007-ben Schőnvisner István-emlékéremmel, Sopron városa pedig 

Wälder József díjjal ismerte el munkásságát. 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend 

lovagkeresztje kitüntetésben részesült.  

A Rados Jenő Emlékérmet a magyar műemlékvédelemért végzett kiemelkedő elméleti és 

gyakorlati munkásságáért, Pannónia római kori építészeti emlékeinek védelméért javasoljuk 

számára átadni. 

 

Fontosabb tervezési munkái:  
Mithras-szentély helyreállítása; Aquincum-polgárváros (1962);  

Aquincum: római romterület helyreállításának rendezési terve (1962) 

Pécs, Geisler Eta utcai /ma Apáca utcai/ római ókeresztény sírkápolna védőépülete (1973);  

Leányfalu, római őrtorony bemutatása (1973) 

Esztergom: királyi vár (Vármúzeum) műemlék-helyreállítási munkái 

A sárospataki Rákóczi vár műemlék-helyreállítási munkái 

Szombathely-Savaria műemlékeinek bemutatása (1970, 1975, 1986);  

Szombathely, Járdányi-Paulovics romkert császári fogadócsarnok védőépülete – terv  

Sopron, városfal-rehabilitációs munkák  

Zalaszentmihályfa, templom (1969);  

Rakacaszend, templom (1971);  

Veszprém: Szt. György-kápolna helyreállítása 

Zubogy, templom (1977); 

XII. századi háromhajós monostortemplom, Boldva (1982);  

Pásztó, XV. századi „oskolamester” háza (1978); hatszögű kápolna (1984);  

Pécs, Káptalanház, (1987); 

Hollókői óvoda (1975). 

Fertőrákos, Mithras-szentély műemléki helyreállítása (2007) 

Budapest: pasaréti templom új liturgikus tér tervezése 
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