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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. február 23-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat emléktábla állítására Erkel Tibor zongoraművész, Újpest Díszpolgára tiszteletére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2017. január 28-án, 83 évesen elhunyt Erkel Tibor, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével 

kitüntetett zongoraművész, zenei rendező, a Zeneakadémia egykori tanszékvezető egyetemi 

tanára, Újpest Díszpolgára. 

Erkel Tibor 1934 januárjában született Csökmőn. Erkel Ferenc leszármazottjaként tanulmányait 

fiatal korától meghatározták a család zenei hagyományai. A debreceni Piarista Gimnáziumban 

töltött évei után az Erkel Ferenc Zenei Gimnázium és Kollégium (mai Bartók Béla Kollégium), majd 

a Zeneakadémia zongora szakos hallgatója volt, Wehner Tibor tanítványaként. Tanárai közt 

olyan nagyságok is formálták életútját, mint Höchtl Margit és Zempléni Kornél. Zongoraművészi 

fellépései mellett pályafutását 1958-tól a Szegedi Konzervatóriumban zongora és kamarazene 

oktatásával kezdte. 1964-től 50 éven át a Zeneakadémián tanított, 1969-től mint tanszékvezető 

egyetemi tanár. Tanítványai közül számtalan nemzetközi rangot elért karmester, fúvós- és egyéb 

hangszeren játszó művész került ki. 1963-tól a Magyar Rádióhoz került, melynek előbb zenei 

rendezőjeként, majd 1992-ig zenei főosztályvezetőjeként működött. Több rangos díjat elnyerő 

lemez- és rádiófelvétel fűződik nevéhez, melyeken számos hazai és nemzetközi hírességgel 

dolgozott együtt. 1979-től 1983-ig a Művelődési Minisztérium Színház-, Zene- és Táncművészeti 

Osztályának vezetője volt, majd 1992-től két éven át a Művelődési és Közoktatási 

Minisztériumban töltött be hasonló posztot. 

 

1996-tól politikában is aktív szerepet vállalt, elsősorban kultúrpolitikai kérdésekben foglalva állást, 

1998 és 2002 között, mint országgyűlési képviselő, majd 2002 és 2006 között a Fővárosi Közgyűlés 

tagjaként. 

 

Élete során számos ismert művész, politikus és más közéleti személyiség barátságát élvezhette. 

Munkásságát 1986-ban Erkel-díjjal, 2012-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével ismerték el.  

Erkel Tibor nem csak felmenői révén kötődik Újpesthez. 1960 óta városunkban élt, itt alapított 

családot. Az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskola Alapítvány alapító elnöke, majd tiszteletbeli elnöke 

volt, e tevékenysége révén jelentősen hozzájárult a tehetséges újpesti gyermekek zenei 

képzéséhez. Újpest kulturális életének fejlődésében betöltött kiemelkedő szerepét 2012-ben a 

Képviselő-testület Újpest Díszpolgára címmel ismerte el. 

A Zeneiskola tanári kara kezdeményezte, hogy az iskola díszterme viselje Erkel Tibor nevét és 

méltó megemlékezés lenne, ha Újpest Díszpolgára tiszteletére az Önkormányzat segítségével 

emléktábla kerülne a zeneiskola falára. Erkel Tibor családja örömmel fogadta a Zeneiskola 

kezdeményezést, és megadta az emléktábla elhelyezéséhez szükséges hozzájárulást, így minden 

jogi akadály elhárult az elől, hogy 2017. február 28-án felavathassuk az emléktáblát, mellyel egy 

időben megrendezésre kerülő egy, a Zeneiskola tanárai által tartott emlék hangverseny is. 
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A tábla adatai: 

 mérete: 40x50 cm 

 tervezett szöveg: 

ERKEL TIBOR 

1934 – 2017 

Erkel Tibor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

nyugalmazott tanszékvezető tanára, 

Erkel Díjas zenei rendező, zongoraművész, 

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje, 

Újpest Díszpolgára, 

az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

alapítványának alapító elnöke emlékére állította 

Újpest Önkormányzata és a Zeneiskola tanári kara. 

2017. február 28. 

 elkészítés költsége: 189.200,- Ft, amely a kihelyezést is tartalmazza 

Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy támogassa az Erkel Tibornak emléket 

állító tábla kihelyezését és biztosítsa az elkészítéshez szükséges anyagi fedezetet. 

 

Újpest, 2017. február 16. 

 

  

  

 

 

 Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület tekintettel az előterjesztésben foglaltakra úgy dönt, támogatja, hogy Erkel 

Tibor, Újpest Díszpolgára tiszteletére emléktábla kerüljön az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskola (1042 

Budapest, István út 17-19.) falára, továbbá biztosítja a fedezetet a tábla elkészítésének 

költségeire. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 


