
Laudáció 

A Gazdasági Újságíró Díj kitüntettjei - többnyire - egy-egy szerkesztőséget is megtestesítenek. Ha csak 

a korábbi éveket nézzük, részben a hvg, az Átlátszó.hu és a 444.hu közössége is méltányolva volt, 

amikor egy-egy kollégájuk kapta a díjat. 2020-ban a G7 portál munkatársa a kitüntetett. Hosszan 

sorolhatnám azokat az írásokat, amelyek a magyar tényfeltárás hagyományaihoz méltóak voltak 

tavaly.  Az újabb generációkra felnézhetnek az idősebbek, mert a fiatalok  bebizonyították, hogy a 

valóság feltárásához nem szabad sokat várniuk valami kegyes támogatóra, vagy pláne nem állami 

mecenatúrára, hanem elég ha kibogarásszák, rendes mélyfúrást végezve feltárják a nagyon 

bonyolult, többnyire ravasz, vagy aljas trükkökkel megzavart valóságot, aztán még igényesen láttatják 

is, ábrákkal, képekkel sokat segítve a megértést és az értelmezést és aztán vagy lesz valaki, aki ezt 

honorálja, vagy nem, de amit nem csinálnak meg most, az többnyire feltáratlan marad.   

Farkas Zoltán az orbáni gazdaságpolitika összefüggéseinek bemutatásáért, Erdélyi Katalin a Mészáros 

Lőrinc birodalom gyarapodásának feltárásáért, Ács Dániel a ferencvárosi parkolási maffiáról forgatott 

filmjéért kapták a Gazdasági Újságíró díjat az elmúlt években.  

Fabók Bálint a G7 portál munkatársa. Legutóbbi cikkei is jól illusztrálják, hogy írásai lelkiismeretes 

munkával, alapos kutatással, az összefüggések feltárásával, jól szerkesztve születnek. Olyan 

információkat bányász ki, amelyek nagyon sokat elárulnak a hazai viszonyokról, a visszaélésekről, az 

országot irányító elit rejtőzködéséről és a felfoghatatlan vagyonok feltűnéséről, illetve eltüntetéséről, 

mintha itt a piros, hol a piros játékot játszanának velünk a szereplők. A tétet mi fizetjük, és az 

egyszerű olvasó számára követhetetlen, ami forint százmilliókkal vagy milliárdokkal történik. Csak 

néhány példa. Aranyáron vette meg Rogán Antal lakását Mészáros Lőrinc. Összeomlás szélén a 

szelektív papírgyűjtés. Világszerte körözik a budapesti vizes VB gazdasági igazgatóját.  

Fabók Bálint nem csak hazai maffia mozgását figyeli árgus szemekkel. Az elmúlt egy évben a 

visszaélésekről megjelent írásai mellett domináltak a fenntarthatóságról, a hulladékiparról, az 

inspiráló gazdasági szereplőkről vagy éppen a gyári dolgozók mindennapjairól szóló cikkek. Ezúttal a 

Gazdasági Újságíró díj a sokoldalúság, a nézőpontok sokszínűségének elismerése is.  

Fabók Bálint annak az új nemzedéknek az egyik kiemelkedő tagja, amely nemzedék tagjai szorgos 

munkával, fáradhatatlanul tárják fel a mai magyar valóságot, és teszik mindenki számára 

közérthetővé, hogy mi zajlik az orrunk előtt úgy, hogy ennek a néhány tucat újságírónak 

köszönhetjük, hogy nem múlnak el nyomtalanul az eget verő disznóságok. Írásaik sokak kétségeinek 

és reményeinek forrásai. Hálásak vagyunk érte. Fabók Bálintnak is. 

Ezt fejezi ki a díj. 
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