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„Európánkért díjra ajánlom Halmai Katalint, aki a Népszavában megjelenő (néha 

naponta nem kevesebb, mint két-három) színvonalas tudósításaival, interjúival, 

elemzéseivel, publicisztikáival talán mindenkinél többet (és jobban) tesz azért, 

hogy a magyar közönség megismerje, mi történik az Európai Unióban. Azt 

hiszem, ez annyira nyilvánvaló, hogy további részletezésre nincs is szükség.” – 

írta a díjra felterjesztő ajánlásában Kulcsár István. „Kati otthonosan mozog az 

Európai Unióval kapcsolatos kérdésekben, profi módon, objektíven számol be a 

brüsszeli történésekről, a magyar-EU kapcsolatokat érintő vitákról, 

véleményekről döntésekről.” – Ezt pedig Koroncz Ágnes írta, amikor Katira 

vonatkozó javaslatát megtette. 

Ennél többet talán tényleg nem is szükséges mondani, mivel valóban magától 

értetődő: ha valaki, akkor Halmai Katalin rászolgált erre a díjra. Amikor 

szakosztályunk vezetősége az Európánkért díj megalapításának még csak a 

gondolatával játszott, a példaként bedobott nevek között természetesen ott volt 

Katié is. 

2001 óta dolgozik Brüsszelben. Ebből 12 és fél évet tudósítóként. Kezdetben a 

Népszavának írt, a lap hasábjain hívta fel magára a szakma és a közvélemény 

figyelmét. Majd egy minden bizonnyal számára meghatározó tapasztalatokat 

hozó öt éves időszak következett az életében, Göncz Kinga szocialista európai 

parlamenti képviselő sajtómunkatársaként. Ekkor ismerhette meg igazán 

belülről Brüsszel és Strasbourg boszorkánykonyháit. 2015-től – a lap 

megszűnéséig – a Népszabadságnak írt, két éve pedig ismét a Népszavát 

tudósítja.  

Újságírói krédója a több forrásból tájékozódás és az azon alapuló sokoldalú 

tájékoztatás, a tények hű ismertetése. Egyszerűen, érthetően és szépen 

fogalmazza meg a legbonyolultabb összefüggéseket, bikkfanyelven ismertetett 

jogi hivatkozásokat is, és további erénye a tömörség. A brüsszeli bürokraták és 

strasbourgi képviselők sokszor diplomatikus, ám semmitmondó nyilatkozataiból 

a lényeg kihámozása, vagy az információ özönben az eligazodás igazán nehéz 



feladat. Ennél csak a saját információhoz jutás nehezebb. Halmai Katalinnak 

azonban mindez sikerül. Csak, aki dolgozott hasonló körülmények között és 

nemzetközi szervezetek munkájáról tudósított, tudja, hogy mekkora munka van 

egy-egy olyan mondat mögött, ami úgy kezdődik, hogy „Névtelenséget kérő 

bizottsági forrás szerint…”. 

Kati joggal lehet büszke a teljesítményére. Arra, ha a Brüsszelben dolgozó 900 

tudósító közül elsőként sikerül valamit megtudnia és publikálnia. Már pedig a 

Judith Sargentini nevével fémjelzett európai parlamenti állásfoglalás tavalyi 

kidolgozásának és elfogadtatásának körülményeiről írott cikkeinek nagy része 

ilyen volt.    

Gratulálunk és köszönjük! 

Arra pedig mi, a MÚOSZ tagjai külön büszkék vagyunk, hogy Halmai Katalint a 

Nemzetközi Sajtószövetség, a Belgiumban akkreditált külföldi tudósítók brüsszeli 

székhelyű szakmai, érdekvédelmi szervezete elnökévé választották a 

közelmúltban – első kelet-közép-európaiként. A szervezet döntése egyértelmű 

kiállás a magyar sajtószabadság mellett, és egyben Kati érdemeinek elismerése, 

hiszen a Népszabadság bezárása után Brüsszelben szervezett tiltakozó 

megmozdulásokon és sajtószabadsággal foglalkozó szakmai konferenciákon 

hívta fel magára a figyelmet. Reméljük, hogy a társadalmi munkában végzett 

elnöki munkája nem akadályozza majd abban, hogy továbbra is kiváló tudósítói 

teljesítményt nyújtson. 
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