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SZÉCHENYI-DÍJ 

 

BERLÁSZ MELINDA Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, a Magyar Művészeti Akadémia 

levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja 

Zenetudományi Intézetének nyugalmazott főmunkatársa részére Magyarország számára 

kivételesen értékes tudományos pályája során a 20. századi magyar zenetörténet területén 

folytatott hiánypótló kutatásai, valamint az emigrációba kényszerült, és emiatt kevésbé ismert 

hazai zeneszerzők, illetve előadóművészek életművének széles körű megismertetése 

érdekében végzett munkája elismeréseként. 

 

KOSSUTH-DÍJ 

BERCZELLY ISTVÁN Liszt Ferenc-díjas operaénekes, kiváló és érdemes művész, a Magyar 

Állami Operaház örökös tagja részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi 

pályafutása során a magyar operajátszás egyik legnagyobb formátumú, markáns színpadi 

egyéniségeként főként basszbariton szerepekben nyújtott sikeres alakításai mellett példaértékű 

szakmai alázatról is;  

 

ERDÉLYI TIBOR Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, fafaragó népi iparművész, 

érdemes művész, a népművészet mestere, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja 

részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a 

magyar néptáncművészet és népi szobrászat területén egyaránt kiemelkedő, autentikus 

művészi életműve, a legnemesebb népművészeti hagyományokat egyedi stílusával ötvöző, 

sokrétű alkotó munkája elismeréseként; 

 

KÁEL CSABA Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a Müpa vezérigazgatója 

részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során klasszikus és 

kortárs zeneszerzők operáinak kimagasló színvonalú interpretációit, valamint reklám- és 

dokumentumfilmeket, illetve színházi darabokat is magába foglaló, sikeres rendezései, 

továbbá sokrétű művészeti szervezőtevékenysége elismeréseként; 

 

KOLONITS KLÁRA Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére Magyarország számára 

kivételesen értékes művészi pályafutása során virtuóz énektechnikájával és egyedülálló 

belcanto repertoárjával nemzetközi színpadokon is sikereket arató, az opera mellett a 

klasszikus és kortárs oratóriumok megszólaltatása terén is kiemelkedő előadóművészete 

elismeréseként; 

 

https://fidelio.hu/zenes-szinhaz/a-kult50-bemutatja-kolonits-klara-4351.html


LADÁNYI ANDREA Liszt Ferenc- és Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, 

érdemes művész, színész, rendező részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi 

pályafutása során hazánk egyik korszakalkotó balettművészeként itthon és a világ 

legrangosabb színpadain aratott sikerei, valamint a kortárs magyar táncművészetet 

egyedülálló módon formáló és gazdagító, nemzetközileg is elismert koreográfusi, illetve 

táncpedagógusi munkája elismeréseként; 

 

SOLYMOSI ZOLTÁN Harangozó Gyula-díjas táncművész részére Magyarország számára 

kivételesen értékes művészi pályafutása során nyújtott, rendkívül karakteres és páratlan 

művészi érzékkel megformált és világszerte ünnepelt alakításai, valamint példamutató 

szakmai alázattal végzett táncpedagógiai munkája elismeréseként; 

 

VÁRJON DÉNES Liszt Ferenc-díjas zongoraművész részére Magyarország számára 

kivételesen értékes művészi pályafutása során klasszikus és kortárs zenei remekműveket 

egyaránt magas szintű szakmai igényességgel, virtuóz módon megszólaltató, gazdag 

repertoárt magába foglaló zongoraművészi, valamint kimagasló színvonalú művésztanári 

munkája elismeréseként. 

 

A Kossuth-díjat megosztva kapják a Kaláka együttes tagjai Magyarország számára 

kivételesen értékes, öt évtizedes művészi pályafutásuk során egyedülálló közösségteremtő 

képességükkel több generációt megörvendeztető zenéjük, a magyar és világirodalom 

klasszikus, illetve kortárs szerzőinek megzenésített versei mellett dalokat és rajzfilmzenéket is 

magába foglaló sokszínű, műfaj- és stílusteremtő előadó-művészetük elismeréseként: 

BECZE GÁBOR Kossuth-díjas előadóművész; 

GRYLLUS DÁNIEL Kossuth-díjas előadóművész; 

GRYLLUS VILMOS Kossuth-díjas előadóművész; 

RADVÁNYI BALÁZS Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző. 

 

MAGYARORSZÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE 

ERDEI PÉTER - Liszt Ferenc-díjas karnagy, érdemes művész; 

 

ILLÉNYI KATICA - Liszt Ferenc-díjas hegedű- és thereminművész, érdemes művész; 

 

MIHÁLYI GÁBOR - Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész, a 

Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja; 

 

SZECSŐDI FERENC - Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, érdemes művész, a Magyar 

Művészeti Akadémia rendes tagja. 

 

 

 

https://fidelio.hu/klasszikus/a-zenei-szepseg-legmelyebb-retegeinek-kutatoja-varjon-denes-141064.html


MAGYARORSZÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE 

 

BRETZ GÁBOR - Liszt Ferenc-díjas operaénekes; 

 

CSEMICZKY MIKLÓS - Erkel Ferenc-díjas zeneszerző; 

 

DR. LOVÁSZ IRÉN - népdalénekes, néprajzkutató, a népművészet ifjú mestere; 

 

NAGY VIKTOR - Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas színházi rendező, a Magyar 

Művészeti Akadémia rendes tagja; 

 

SZABADI VILMOS - Liszt Ferenc-díjas hegedűművész; 

TÓTH PÉTER - Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja; 

 

DR. VIGH ANDREA - Liszt Ferenc-díjas hárfaművész; 

 

ZSURÁFSZKYNÉ VINCZE ZSUZSANNA - Harangozó Gyula-díjas táncművész-

koreográfus, jelmeztervező, dramaturg. 

 

ERKEL FERENC-DÍJ 

BARABÁS ÁRPÁD zeneszerző, 

DEMÉNY ATTILA zeneszerző, zenei rendező, a Magyar Művészeti Akadémia nem 

akadémikus tagja részére. 

HARANGOZÓ GYULA-DÍJ 

FELEDI JÁNOS táncművész, koreográfus; 

MOUSSA AHMED táncművész; 

SÁGHY ALEXANDRA táncművész, koreográfus részére. 

LISZT FERENC-DÍJ 

GYÖRGY ÁDÁM zongoraművész; 

PFEIFFER GYULA karmester; 

RUPPERT ISTVÁN orgonaművész, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagja; 

SZAMOSI SZABOLCS orgonaművész; 

VÁRNAGY ANDREA zongoraművész részére. 



MÁTÉ PÉTER-DÍJ 

CSUKA MÓNIKA énekes-zeneszerző; 

GAYER FERENC jazz-bőgő előadóművész, zenekarvezető, a Magyar Művészeti Akadémia 

nem akadémikus tagja; 

Máté Péter megosztott díjat adományoz az Ismerős Arcok zenekar tagjai, 

GALAMBOS NÁNDOR basszusgitáros; 

KOVACSIK TAMÁS dobos, ütőhangszeres; 

LECZÓ SZILVESZTER billentyűs; 

NYERGES ATTILA énekes, szövegíró; 

PRÁDER VILI gitáros, énekes, dalszerző; 

TÁNCZOS ISTVÁN szaxofonos, énekes részére. 

SZABOLCSI BENCE-DÍJ 

DR. CZAGÁNY ZSUZSANNA zenetörténész részére. 

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE POLGÁRI TAGOZAT 

DR. ANGI ISTVÁN zeneesztéta, kritikus, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia 

nyugalmazott professzora részére, több évtizedes pályája során publikált, főként etikai, 

esztétikai, eszmetörténeti és kisebbségi kérdésekkel foglalkozó írásai, valamint társadalmi 

szerepvállalása elismeréseként; 

 

Az operairodalom legjelentősebb lírai, illetve hőstenor szerepeiben nyújtott emlékezetes, 

világszerte sikereket arató alakításai elismeréseként BÁNDI JÁNOS operaénekes, érdemes 

művész részére; 

 

Kimagasló színvonalú táncművészi pályafutása, valamint művészetpedagógiai tevékenysége 

elismeréseként BOROS ERZSÉBET Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar 

Táncművészeti Egyetem professor emeritája részére; 

 

A modern slágereket tradicionális cigány népzenei hangszereléssel megszólaltató, sikeres és 

eredeti előadóművészete elismeréseként FARKAS RÓBERT zenész, a Budapest Bár zenekar 

alapítója és vezetője részére, az operairodalom legjelentősebb tenorszerepeiben nyújtott 

kiemelkedő színvonalú alakításai elismeréseként Fekete Attila Liszt Ferenc-díjas operaénekes 

részére; 



 

A magyar orgonaművészet jó hírnevét erősítő, több évtizedes egyházzenei szolgálata és 

oktatói tevékenysége, valamint a Kárpát-medencében található orgonák felkutatása terén elért 

eredményei elismeréseként DR. SIRÁK PÉTER orgonaművész, a diósdi Szent Anna 

Szeretetotthon intézményvezetője részére; 

 

A kortárs magyar szerzők műveinek bemutatása terén szerzett érdemei, valamint a Nemzeti 

Énekkar élén végzett magas színvonalú kórusépítő munkája elismeréseként dr. SOMOS 

JÁNOS CSABA Liszt Ferenc-díjas karmester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

Karmester és Karvezető Tanszékének tanára, a Nemzeti Énekkar karigazgatója részére; 

 

Az operairodalom jelentős alt- és mezzószerepeit, valamint oratóriumokat, miséket és dalokat 

egyaránt magas színvonalon megszólaltató énekművészete elismeréseként WIEDEMANN 

BERNADETT Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére; 

 

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATA 

Több évtizedes, sokoldalú klarinét- és tárogatóművészi, valamint zenepedagógusi pályája 

elismeréseként FEHÉR LÁSZLÓ GÁBOR klarinét- és tárogatóművész, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző 

Központja Óvó- és Tanítóképző Tanszékének adjunktusa, a nyergesújfalui Szabolcsi Bence 

Zeneiskola alapítója részére; 

 

A táncjelírás, illetve a tánc számítógépes elemzésének elismert hazai szakértőjeként végzett 

kiemelkedő színvonalú tudományos és oktatói munkája elismeréseként DR. FÜGEDI JÁNOS, 

a Magyar Táncművészeti Egyetem Néptánc Tanszékének főiskolai tanára, 

a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete Népzene- és Néptánckutató 

Osztályának és Archívumának tudományos főmunkatársa részére; 

 

A magyar zene- és képzőművészet európai, illetve amerikai népszerűsítését szolgáló művészi 

pályája elismeréseként GÉCZY OLGA karmester, festőművész részére; 

 

Példaértékű elhivatottsággal végzett, több évtizedes zenepedagógusi és karnagyi munkája, 

valamint kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként HRASCHEK KATALIN 

zenepedagógus, karnagy, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége 

Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottságának elnöke részére; 

 

A hazai könnyűzenét számos örökzöld slágerrel gazdagító, külföldön is sikeres, több 

évtizedes előadóművészi pályafutása elismeréseként MEZŐDI JÓZSEF VIKTOR, az Apostol 

együttes tagja, előadóművész, énekes részére; 

 

A hazai könnyűzenét számos örökzöld slágerrel gazdagító, külföldön is sikeres, több 

évtizedes előadóművészi pályafutása elismeréseként MUCK FERENC, az Apostol együttes 

tagja, szaxofonművész részére; 



 

A hazai könnyűzenét számos örökzöld slágerrel gazdagító, külföldön is sikeres, több 

évtizedes előadóművészi pályafutása elismeréseként NÉMETH ZOLTÁN, az Apostol 

együttes alapítója és vezetője, zongoraművész, zeneszerző részére; 

 

Több évtizedes, kimagasló színvonalú zenekari zenészi és kamaramuzsikusi pályája 

elismeréseként DR. PALOTAI ISTVÁN Liszt Ferenc-díjas trombitaművész, a Magyar Rádió 

Szimfonikus Zenekarának szólótrombitása részére; 

 

A cigányzene és a magyar nóták népszerűsítését szolgáló, négy évtizedes előadóművészi 

pályája elismeréseként SUKI ISTVÁN, a Rajkó Művészegyüttes prímása részére;  

 

A hazai könnyűzenét számos örökzöld slágerrel gazdagító, külföldön is sikeres, több 

évtizedes előadóművészi pályafutása elismeréseként SZABÓ FERENC, az Apostol együttes 

tagja, dobművész részére; 

 

József Attila életének és pályájának méltó emléket állító művei, valamint szerteágazó karitatív 

tevékenysége elismeréseként VIZY MÁRTON zene- és dalszerző, producer részére; 

 

Példaértékű szakmai alázattal végzett munkája elismeréseként ZÁDORVÖLGYI LÁSZLÓ 

balettmester, a Győri Balett örökös tagja részére. 

 

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATA 

Külföldön és hazánkban is sikeres énekművészete elismeréseként GÁL ERIKA operaénekes 

részére; 

 

Gazdag repertoárt felölelő énekművészete elismeréseként RŐSER ORSOLYA Hajnalka 

operaénekes részére; 

 

A magyar cirkuszművészet népszerűsítését és a cirkuszi zene megújítását szolgáló 

alkotómunkája elismeréseként SZAKÁL LÁSZLÓ zongorista, zeneszerző, a Nemzeti 

Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. zenekarvezetője részére; 

 

Zenekari művészként és kamarazenészként végzett magas színvonalú munkája elismeréseként 

ZSÁKAI TIBOR, a Nemzeti Filharmonikusok nagybőgőművésze részére. 

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATA 

Sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként GULYÁS NORBERT táncművész, 

a Magyar Állami Népi Együttes táncosa részére. 

 

Magas színvonalú koreográfusi és táncpedagógusi munkája elismeréseként ZAMBRZYCKI 

ÁDÁM táncművész, koreográfus, a Zadam Társulat alapítója és művészeti vezetője részére. 

 


