
Szöllősi György 

Született: 1977. augusztus 5-én, Budapesten.
A Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakán diplomázott 2005-ben. Már 
1995–98 között a Nemzeti Sport külsős munkatársa lett. 1998–2002 között pedig 
a Nemzeti Sport labdarúgás rovatának újságírója volt. 
2000-től a Magyar Labdarúgó-szövetség sajtómunkatársa, 2002–2003 között a 
sajtóosztály vezetője és a magyar labdarúgó-válogatott sajtófőnöke volt. 2006-tól 
2014-ig a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kommunikációs igazgatójaként 
dolgozott. 2014-ben nevezték ki a megalakuló Puskás Intézet igazgatójává.
2007 óta a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnökségi tagja, 2015 óta 
elnöke.
2016. november 21-én nevezték ki a Nemzeti Sport főszerkesztőjévé.
2017-ben a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség európai tagszövetségének tagjá-
vá, 2019 januárjában alelnökévé választották.
Művei:
Czibor. Dribli az égig – Print City, Sárbogárd, 1997
Puskás – Ringier, Budapest 2005, további két kiadást élt meg

Puskás Ferenc. A legismertebb magyar. Fényképes életrajz minden idők talán leg-
jobb futballistájáról – Rézbong, Göd, 2015. Azóta az angol, lengyel, orosz, német, 
francia és spanyol változat is megjelent.
Puskás, Madrid, Magyars and Amazing Adventures of the Worldʼs Greatest Goal-
scorer, BackPage Press, Glasgow 2015
Az Aranycsapat Kincseskönyve – TWISTER MÉDIA KFT. 2015 (Bodnár Zalánnal és 
Szepesi Györggyel).
Forrás: Wikipédia

ért. Itt talán a Puskásról szóló életrajzi 
könyvem állhatja ki leginkább az idő 
próbáját. Ezt még mindig újságírói mű-

fajnak tekintem, de bizonyos szempont-
ból történészként, sőt kutatóként kellett 
dolgoznom, amikor sikerült bemutat-
nom olyan fotókat, dokumentumokat, 
nyilatkozatokat, amelyek korábban nem 
jelentek meg, és amelyekből talán fi gye-
lemre méltó következtetésekre is jutot-
tam itt-ott.

Szeretném, ha mások is, fi atalabbak 
is minél többen részt vennének annak 
a hatalmas adósságnak a törlesztésé-
ben, amely a huszadik századi magyar 
kultúrtörténetben megkerülhetetlenül 
fontos sport- és futballsikereink évtize-
dekig elhanyagolt feldolgozását jelenti. 
Ezért is indítottuk el a Magyar Sportúj-
ságírók Szövetségével, a kormány jó-
voltából a Nagy Béla-programot, hogy 
most, amikor a magyar sport végre már 
nem egyszerűen a túlélésért küzd, ha-
nem megkezdődött az infrastruktúra és 
általában a sportkultúra újjáépítése, a 
kellő tisztelet és fi gyelem irányuljon a 
rendkívül gazdag, de mostanáig inkább 
csak pusztuló örökségünkre is.

Érdemes klubszobákat, múzeumokat 
berendezni, évkönyveket, honlapokat, 
műsorfüzeteket, jubileumi kiadványo-
kat szerkeszteni, archívumokat létesíte-
ni. Fantasztikusan gazdag a múltunk, 
ameddig ezt nem rakjuk rendbe, a jövőt 
sincs mire építeni.

– A magyar sport nem napról napra 
él. Mi a helyzet a magyar sportújság-
írással?
– Attól, hogy a magyar sport helyzete 
javul, sportújságírónak is jobb  lenni, 
de jogainkért, jobb munkakörülménye-
inkért, megbecsülésünkért helyettünk 
senki sem fog küzdeni. Ezért is hoztuk 
létre más kezdeményezéseink mellett a 
Csillag Imre Ösztöndíjat, amely a külföl-
di magyar sikerekről való tudósításban 
segíti azokat a sportújságírókat, akik 
másképp nem tudnának eljutni a hely-
színre, és a lehetőség immár határon 
túli tagjainknak is adott. Vagy itt van a 
már említett Nagy Béla-program, amely 
könyveket, honlapokat, konferenciákat, 
kiállításokat, emléktáblákat támogat.

A testnevelési egyetemmel együtt 
elindítottuk képzési programunkat 
is, amely a teljes átalakulásban lévő 
szakmánkat igyekszik gyakorlati szem-
pontok szerint, de magas színvonalon 

oktatni. A mai technológia lehetővé te-
szi, hogy minden klubnak legyen saját 
médiája: honlapja, tévéje, közösségimé-
dia-felületei. Ez önmagában rengeteg új 
lehetőséget jelent a sportújságíróknak, 
ugyanakkor a hagyományos, független 
médiának nagy kihívás, hogy miként le-
het megakadályozni a legjobb kollégák 
elcsábítását a sportszervezetekhez.

Mi például már több neves újságírót 
visszacsalogattunk kluboktól, szövet-
ségektől a Nemzeti Sporthoz. Ez annak 
is köszönhető, hogy a két évtizedig kül-
földi kézben lévő Nemzeti Sport ismét 
magyar tulajdonban van, és ugyancsak 
jó hír a szakmának, hogy a korábbi hely-
zettel szemben, amikor minden tema-
tikus televíziós sportcsatorna külföldi 
kézben volt – tehát náluk a magyar sport 
ügye, a magyar szurkolók kiszolgálása 
helyett, jobb esetben mellett, a profi t 
volt a prioritás –, ma már létezik és ál-
talánosan, többé-kevésbé a határon túl 
is hozzáférhető a közszolgálati média 
sportcsatornája. Van tehát végre saját 
médiája a magyar sportnak.

– Mit olvas a magyar sportkedvelő, 
milyen a fogyasztói szokás?
– Manapság a nemzetközi foci, illetve az 
egyes sztárok kultusza szinte mindent 
visz. Ezen lehet szörnyülködni, de ne 
feledjük, hogy volt, amikor Puskás volt 
Cristiano Ronaldo, vagy Kubala László 
volt Messi, és akkor ők voltak az első szá-
mú sportkedvencek. Legnépszerűbb tar-
talmaink azonban, ahogy ma mondják, 
a magyar sportsikerekről szóló beszá-
molók. Ha a magyar sportoló nemzetközi 
sikert ér el, akkor lehet az junior kézilab-
da-világbajnokság vagy hajnalban zajló 
Australian Open-teniszmérkőzés, lázba 
jönnek az olvasóink. A legnépszerűbb 
olvasmány a magyar siker. Az persze 
semmi máshoz nem hasonlítható, ami-
kor a magyar futballválogatott ér el sike-
reket. Amióta pedig az internet kinyitot-
ta számunkra a világot, immár az összes 
magyarhoz elér a Nemzeti Sport, és 
akármilyen messze is él valaki Magyar-
országtól, kedvenc csapata, szülővárosa 
eredményeit a távolból is követi. Nem 
beszélve arról, hogy a magyar siker ak-
kor is népszerű minden magyar körében, 
ha a dunaszerdahelyi vagy a sepsiszent-
györgyi futballisták érik el, és a példák 
itt is egyre hosszabban sorolhatók.

– Ezért is kerülhetett a Nemzeti 
Sport címlapjára az FK Csíkszereda?
– Igen, ebben az esetben a hírértéket 
egyrészt az jelentette, hogy a kis csa-
pat kiverte a nagy Bukaresti Dinamót, 
másrészt a bravúrt a színmagyar, szí-
vünknek kedves Csíkszereda csapata 
érte el, ami négyzetre emelte a hírér-
téket, és címlapra követelte a Székely-
föld-akadémistákat. Büszke vagyok a 
döntésünkre, és jó látni a bekeretezett 
NS-címlapokat Székelyföldön.

– A magyar foci mindent visz. Ho-
gyan látod, megéljük azt, hogy 
ezen a téren legalább akkora si-
kerekről számolhassunk be, mint 
az Aranycsapatról tette Szepesi 
György?
– Sokszor mondtuk azt, hogy a mi 
sportújságírói generációnk soha nem 
tapasztalja meg, milyen lehet világe-
seményen elért magyar futballgyő-
zelmekről beszámolni. De aztán jött 
a 2016-os Európa-bajnokság. Francia-
országból mi is tudósíthattunk, meg-

élhettük, megtapasztalhattuk, hogy 
milyen iszonyú erejük van a futballsi-
kereknek. A Nemzeti Sport Online-nak 
akkor is volt mintegy 180 ezer egyedi 
olvasója naponta, ez most már 230 
ezer körül van. Amikor futball Eb vagy 
-vb zajlik, akkor ez a szám rögtön fel-
szökik 300 ezerre. Amikor az Eb-n jól 
szerepeltek a magyarok, akkor lett 400 
ezer. Aztán amikor egyik jól sikerült 
meccs után jött a másik, nagyszerű-
en helytálltunk a csoportban, akkor a 
portugálok elleni meccsre felkúszott 
700 ezerre. Itt látható, hogy a szurkoló 
pillanatok alatt rajongani képes a ma-
gyar fociért. Ezek a számok hasonlók 
ahhoz, mint amikor hajdanán a csak 
négy-, majd nyolcoldalas Népsportot 
kapkodták el nagy futballgyőzelmek 
után. Ez a sokszázezres rajongótábor 
most is létezik, amikor jól szerepeltünk 
az Eb-n, olyan is volt, hogy rövid ideig 
az egész magyar média legolvasottabb 
oldala volt az nso.hu. Ami meg a jövőt 
illeti, talán az is megadatik nekünk, 
ami az elődöknek nem, hogy hazai 
rendezésű foci Eb-ről tudósíthatunk. 
2020-ban ugyanis Budapesten is ját-
szanak mérkőzéseket, legszebb vágya-
ink szerint a magyarok részvételével.

yar siker

Az újságírás a 
mindennapok 
közelharcá-
nak műfaja, 
itt nehezebb 
maradandót, 
később is ér-
dekeset, érvé-
nyeset alkotni, 
ami persze 
nem jelenti 
azt, hogy ne 
vállalnám 
a felelősséget 
minden leírt 
szóért.

A Puskás könyvvel 
a szerző és Öcsi bácsi
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