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A zenei terület díjazottjai nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából
Magyarország köztársasági elnöke 

Kossuth Nagydíjat adományozott: KALLÓS ZOLTÁN Kossuth-díjas néprajztudós, népzenegyűjtő, a nemzet művésze, a Magyar 
Corvin-lánc kitüntetettje, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja, a Kallós Zoltán 
Alapítvány alapítója részére példaértékű életútja során őseink hagyatékának, népi kultúránk legszebb kincseinek tovább örökítése mellett 
a szórványvidéken élő magyar gyermekek anyanyelvének és kultúrájának megőrzését is odaadóan szolgáló értékmentő munkája, vala-
mint az erdélyi és az anyaországi táncházmozgalom elindításában és fenntartásában vállalt szerepe elismeréseként.
Kossuth-díjat adományozott: FRENREISZ KÁROLY zeneszerző, előadóművész részére klasszikus zenei képzettségét a hazai rock-
beat korszak több legendás, külföldön is sikeres zenekarának alapító tagjaként kamatoztató, a magyar könnyűzenei életet népszerű slá-
gerek és film betétdalok sorával gazdagító pályája elismeréseként; KAMP SALAMON, a Lutheránia Ének- és Zenekar Liszt Ferenc-dí-
jas karnagya, a Magyar Bach Társaság alapítója és elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezető Tanszékének 
egyetemi tanára részére a klasszikus repertoár, főként a barokk zene és Johann Sebastian Bach életművének széles körű megismertetése 
mellett az egyházi kantáták és a kortárs művek megszólaltatására is nagy hangsúlyt fektető karnagyi és művészeti vezetői munkája, va-
lamint értékes zenepedagógusi tevékenysége elismeréseként; SASS SYLVIA Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Állami Operaház volt magánénekese részére a világ legrangosabb operaszínpadain és kon-
certpódiumain egyaránt rendkívül sikeres, az operairodalom szinte minden fontos drámai szoprán szerepét felvonultató művészi pályá-
ja, valamint a fiatal tehetségek felfedezése és nevelése iránti elkötelezettsége elismeréseként;
Széchenyi-díjat adományozott: TALLIÁN TIBOR Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézete és a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem professor emeritusa részére a magyar zenetudományt egyedülálló módon gazdagító, kiváló zenetörténészi, kritikusi és 
oktatói pályája, különösen Bartók Béla életműve, a XX. századi zene, illetve a magyar operatörténet kutatása terén kimagasló tudomá-
nyos tevékenysége, valamint Erkel Ferenc operáinak kritikai közreadásában végzett meghatározó munkája elismeréseként; A Kossuth- és 
Széchenyi-díjak mellett több fontos elismerést osztottak ki. Az újraválasztott Áder János köztársasági elnök és Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának vezetője mellett Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Tarlós István, Budapest 
főpolgármestere jutalmazta a kiemelkedő teljesítményeket.
A magyar művészet értékeinek gyarapítása érdekében végzett magas szintű, igényes teljesítménye elismeréseként Magyarország Kiváló 
Művésze díjban részesült: KOVÁCS LÁSZLÓ, Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Kodály Filharmónia Debrecen veze-
tő karmestere, az Eötvös Loránd Tudományegyetem „Eötvös” Művészeti Együttesének művészeti igazgatója, a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar volt művészeti vezetője.
A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyar-
ország Érdemes Művésze díjat vehetett át: DR. BUBNÓ TAMÁS Liszt Ferenc díjas-karnagy, énekművész, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének oktatója, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola főiskolai docen-
se, a Szent Efrém Férfikar alapítója és művészeti vezetője, HAMAR ZSOLT, Liszt Ferenc-díjas karmester, zeneszerző, a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar zeneigazgatója, a pécsi Pannon Filharmonikusok volt karmestere, KOCSÁR BALÁZS, Liszt Ferenc-díjas kar-
mester, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója, a Pécsi Tudományegyetem tanszék-
vezető tanára, ÜTŐ ENDRE, Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház címzetes nyugalmazott főigazgatója.
Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenysége elismeréseként Erkel Ferenc-díjban részesült: DUBROVAYNÉ MÉNES 
ARANKA, az MTVA szerkesztő-műsorvezetője, VIRÁGH ANDRÁS GÁBOR, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanársegédje, 
a Szent István Bazilika orgonistája, zeneszerző.
Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat vehetett át: FÜLEI BALÁZS, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem adjunktusa, tanszékvezetője, zongoraművész, PÁLÚR JÁNOS, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunk-
tusa, orgonaművész, SCHÖCK ATALA, operaénekes, SZABÓ SOMA, a Nyíregyházi Cantemus Kórus művészeti vezetője, karnagy, 
SZALÓKI ÁGI énekesnő, előadóművész, dalszerző.
A kultúra érdekében – hosszabb időn át – művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként Bánffy Miklós-díjban részesült: LUKÁCSHÁZI GYŐZŐ, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója 
PÁL LAJOS zenész, zenetanár. 
Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott: BALÁZS OSZKÁR előadóművész, zeneszerző, zeneta-
nár, hangszerkészítő, a Budapesti Ütőegyüttes alapítója és művészeti vezetője, DRÁFI KÁLMÁN Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, FODOR 
ARTUR kürtművész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának volt tagja, JOBBÁGY VALÉR, Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Szekszárdi Madrigálkórus, a Schola Cantorum Sopianensis és a Pécsi Székesegyház Palestrina 
Kórusának vezetője.
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott: HALÁSZ PÉTER karmester, a Magyar Állami Operaház 
volt főzeneigazgatója, KAPÁS GÉZA hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vonós Tanszékének egyetemi docense, 
DR. NEMES LÁSZLÓ RÓBERT, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Intézetének igazgatója, egyetemi tanár.

Címlapon:  Herboly Domonkos a Nemzeti filharmonikusok,  és Kovács Géza a magyar Rádió zenei Együttesek igazgatója  
fotó: zenekar


