Erdélyi Katalin (Gazdasági Újságírók Díja)
Osváth Sarolta laudációja

Ha csak az Átlátszó.hu-n megjelent cikkek címeit sorolnám fel, az is megfelelő
laudáció lenne. És bőven kitöltené a rendelkezésemre álló időkertet. Haladjunk
visszafelé időrendben, mert az sem érdektelen, hogy valaki mennyire aktuális a
témaválasztásban, mennyire agilis egy-egy ügy felgöngyölítésekor, mennyire
fáradhatatlan. A legfrissebb cikk dátuma március 9., mert akkor írtam a
laudációt.
28-ból 8 OLAF-levelet adtak ki nekünk az Elios-ügyben érintett települések. 9
település nem is válaszolt… itt aztán az elmúlt napokban hat cikk követi
egymást, és közülük az első az volt, hogy az Átlátszó is megkapta
Hódmezővásárhelytől az OLAF jelentést.
Amire kevesen figyelhettek fel, az Átlátszó az elmúlt években több tucat
tényfeltáró cikket írt már a miniszterelnök családjába tartozó vállalkozó
korrupciógyanús cégügyeiről, a közvilágítás mutyira pedig már 2013-ban
felhívták a figyelmet.
Erdélyi Katalin gyűjtötte ki, hogy 2010 és 2016 között mennyi uniós pénzt nyert
el az Elios a közbeszerzésekkel.
Azt csak a szerkesztő munkáját mélyebbről ismerők tudhatják, hogy olykor a
szándékosan olvashatatlanul, halványan beszkennelt táblázatokból,
emlékeztetőkből kellett Erdélyi Katalinnak kibogarásznia, hogy mennyi pénzt
költött a kormányzat a migránsok elleni kampányokra. Mire kijött a 12
milliárdos összeg, amennyi a sorosozós kampányokra elment, más valószínűleg
többször feladta volna a küzdelmet a sunyi rejtőzködőkkel.

Emlékeztetőnek a mai viszonyok előzményére, egy öt évvel ezelőtti cikk is
felbukkan a nyitóoldalon. Közpénzből épül a Fidesz erdélyi hátországa.
Senki más által el nem végzett gyűjtés és a mai magyar önismeret
nélkülözhetetlen adaléka, hogy a Mészáros család vagyonosodásában mekkora
az uniós források aránya. Azt se tudná a közvélemény, hogy nem is Mészáros a
nemzeti tőkésosztály közbeszerzési versenyében a győztes, hanem a Szíj
Lászlóhoz tartozó cégek, amelyek csak 2017-ben 606 milliárd forintra pályáztak
sikerrel.
Erdélyi Katalin írta meg, hogy a Civil Összefogás Fórum csaknem félmilliárdot
kapott a közösből, és azt is kiderítették, hogy az MVM támogatási keretét a
kormányzatnál hagyják egyenként jóvá.
Az Átlátszó.hu-n a szerző rövid ismertetése nem pontos, mert azt írják: újságírói
végzettsége, díja, kitüntetése, könyve nincs, de kemény munkával, lelkesen és
kitartóan igyekszik utánajárni a politikai és gazdasági élet összefonódásainak,
a közszereplők kétes ügyeinek.
Díja most már van. Ami közvetve elismerés a szerkesztőségnek is. Gratulálunk.

(Elhangzott a MÚOSZ székházában, 2018. március 14-én.)

