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Nemzetközi Liszt Ferenc Hanglemez Nagydíj 
 

Szabályzat 
 
 
A Nemzetközi Liszt Ferenc Hanglemez Nagydíjat 1975-ben alapította a Liszt Ferenc Társaság. 
 
Célja: 
 

• felhívja a nemzetközi szakmai közvélemény figyelmét a Liszt Ferenc Társaságra és Liszt Ferenc 
szellemi örökségének ápolására, ezen keresztül a magyar zenei életre; 

• az érdeklődés középpontjába helyezi a nemzetközi hanglemez piacon megjelenő Liszt 
felvételeket, a maguk összességében; 

• felhívja a figyelmet a magyar Liszt felvételekre, ezzel kapcsolatban előadó művészetünkre és a 
Liszt-kutatásra. 

 
A díj évente kerül kiadásra, a következő kategóriákban: 
 

a) szóló zongoraművek két- és négy kézre, kétzongorás művek 
b) zenekari művek, versenyművek és zenekari kíséretes zongoraművek  
c) orgonaművek 
d) vokális (zenekari kísérettel is) és kamarazenei művek, melodrámák 
e) un. remake lemezek (archív felvételek legújabb kori technikai kivitelezése) 
f) átiratok 

 
A zsűri olyan lemezeket bírál el, amelyek a meghirdetést megelőző évben jelentek meg. 
A Lemezdíjra minden naptári év április 30-ig lehet 4-4 példány lemez (LP, CD, DVD) és kísérőlevéllel 
lehet benevezni a Liszt Ferenc Társaság címére: H-1064 Budapest Vörösmarty u. 35.  
 
 
Pályázhatnak:  
 
lemezkiadók és előadóművészek, magánkiadású lemezek is. 
 
A zsűri a fenti kategóriáknak megfelelő bizottságokban működik. A zsűri tagjai a magyar zenei élet 
elismert szakértőinek köréből kerülnek ki, a megbízást a Liszt Ferenc Társaság elnökségétől kapják. A 
bizottságok az egyes kategóriákban beadott lemezeket bírálják el és tesznek javaslatot a díjak 
odaítélésére. A zsűri elnöke minden albizottság munkájában részt vesz, vitás kérdésekben a végleges 
döntést meghozza. 
A zsűri minden év június 30-ig meghozza döntését, erről jegyzőkönyv készül. Az eredményről július 15-
ig minden résztvevőt írásban értesít a Liszt Ferenc Társaság. 
Az ünnepélyes díjkiosztó ünnepségre – amely Liszt Ferenc születésnapjához (október 22) kapcsolódik – 
a nyertes hanglemezgyártók és/vagy az előadóművészek kapnak meghívást. 
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A lemeznagydíj Liszt Ferencet ábrázoló bronzplakett, díszoklevél, a lemezekre ragasztható címke 
„Grand Prix du Disque”, vagy Diplom of Honour, valamint a Gramophone angol zenei szaklap októberi 
számában hirdetés formájában közzététel. Ez utóbbi egyúttal a következő évi verseny felhívása is. 
 
A Liszt Ferenc Társaság a zsűri döntésének eredményét honlapján www.lisztsociety.hu, a Facebook-on 
(www.facebook.com/LisztFerencTarsasag) is közzéteszi. 
 
Kiosztható díjak: minden kategóriában, kellő indokolással több díj is, amelyek mindegyike Nagydíj, 
illetve elismerő oklevél.  
 
 
Az értékelés szempontjai:  
 
zenei kifejezés, kottahűség, egyéni hangvétel, művészi kivitelezés, az információs füzet igényes 
megjelenítése, grafikai kivitelezés minősége, valamint a felvétel technikai színvonala. 
 
A zsűri írásbeli döntése minden résztvevő számára nyilvános, megtekinthető a Liszt Ferenc Társaságnál. 
 
Amennyiben az adott évben 5-nél kevesebb lemez érkezik a Nagydíjra, a Liszt Ferenc Társaság a 
pályázott lemezek bírálatát elhalasztja a következő évre és erről értesíti a résztvevőket. Ilyen esetben a 
zsűri együttesen bírálja el a két év benevezett lemezeit. 


