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SZÖLLŐSI GYÖRGY (Budapest, 1977. augusztus 5.) 

 

 
 

Család 

– Feleségem Himberger Edit, leányaim: Piroska (2007), Rozi (2011) és Bori (2013) 

– Édesapám Szöllősi Zoltán, József Attila-díjas költő, két testvérem Anna és János 

 

Tanulmányok 

– Piarista Gimnázium, Budapest (1991–1995), Belvárosi Tanoda Alapítvány (1995) – „jeles” 

minősítésű gimnáziumi érettségi bizonyítvány 

– Szegedi Tudományegyetem (korábban: JATE), Bölcsészettudományi Kar, kommunikáció 

szak (1995–2005) – „jó” minősítésű oklevél 

 

Nyelvtudás 

– angol középfok (államilag elismert  „C” típusú nyelvvizsga: 2004) 

– francia alapfok (gimn. jeles érettségi) 

 

Munkahelyek, beosztások 

– A Piarista Gimnázium diáklapjának sportrovatvezetője (1994–1995) 

– A Nemzeti Sport napilap külső munkatársa (1995–1998) 

– A Budapesti Foci futballhetilap tudósítója, majd rovatvezetője (1996–1998) 

– A Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Testülete lapjának (Sípszó) 

szerkesztőbizottsági tagja, újságírója 

– A Nemzeti Sport napilap labdarúgórovatának munkatársa (1998–2002) 

– Az Új Ember katolikus napilap külső munkatársa (1997–) 

– A 2004-es osztrák-magyar Európa-bajnoki pályázat magyar programirodájának sajtófőnöke 

– A Magyar Labdarúgó Szövetség sajtós munkatársa (2000–2002) 

– A Magyar Labdarúgó Szövetség sajtóosztályának vezetője, a magyar labdarúgó-válogatott 

sajtófőnöke (2002–2003) 

– Az ifjúsági és sportminiszter kommunikációs tanácsadója, szövegírója (2001–2002) 

– Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapja, az uefa.com magyarországi 

tudósítója (2001–2002) 

– A 2008-as magyar Európa-bajnoki pályázat munkatársa, sajtófőnöke (2002) 

– Az Európai Labdarúgó-szövetség Media Officere (2003–2004) négy Bajnokok Ligája-

mérkőzésen Prágában és a Chelsea–Monaco elődöntőn Londonban 

– A Képes Sport hetilap futballszakírója (2003-2005) 

– A Ringier Kiadó e-média projektmenedzsere, sportlapjainak újságírója (2005–2006) 

– A Nemzeti Sport labdarúgórovatának tagja, rovatvezető helyettese (2006–2007) 



– A felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia sajtószolgálatának vezetője (2006–) 

– a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kommunikációs igazgatója (2008–2014) 

– A Nemzeti Sport Online bloggere  (2008–2010) 

– A PUSKAS.COM Ltd. ügyvezetője, a Puskás-család képviselője, licenckezelő cégének 

vezetője (2007–) 

– A FourFourTwo futballmagazin magyar kiadásának alapító-főszerkesztője (2010–) 

– A FourFourTwo.hu főszerkesztője, bloggere (2010–) 

– A Puskás Intézet, a felcsúti Puskás Akadémia archívumának és kutatóközpontjának  

megalapítója és vezetője, a Puskás-hagyaték egyik kezelője (2011–) 

– A Puskás Intézet igazgatója (2014–) 

 

Fontosabb publikációk, írások, tudományos munkák 

– Czibor – Dribli az égig (életrajzi könyv a legendás balszélsőről, Budapest, 1997) 

–  Czibor Zoltán a forradalomban (Czibor-napló közzététele az 1956-os magyar forradalom és 

szabadságharc napjairól, az emigrációról, Kortárs folyóirat, Budapest, 1998) 

– Helyszíni riportsorozat az ukrán Dinamo Kijev futballklub történetéről, a cseh és a lengyel 

futballról, a horvát futballról (Nemzeti Sport, 1999-2002) 

– Riport az UEFA Bajnokok Ligája döntőjéről, Glasgowból (Nemzeti Sport, 2002), 

Moszkvából (2008), Rómából (Nemzeti Sport Online 2009) és az UEFA-kupa döntőjéről 

(Eindhoven, 2006) 

– A magyar futball híres emigránsai a médiában (egyetemi diplomamunka, 2002) 

– Tudósítások a labdarúgó Európa-bajnokságról, Portugáliából (Képes Sport, 2004), 

Ausztriából és Svájcból (Nemzeti Sport Online, 2008) és a labdarúgó világbajnokságról, 

Németországból (Nemzeti Sport, Képes Sport, 2006) 

– Puskás (könyv a legnépszerűbb magyar életéről, több száz dokumentum, fotó, új kutatási 

eredmény publikálásával, Ringier Kiadó, 2005) 

– Puskás (javított, bővített kiadás, Ringier Kiadó, 2006) 

– Puskás (harmadik, bővített kiadás Sir Alex Ferguson előszavával, Ringier Kiadó, 2011) 

– Puskás Hungary (dokumentumfilm, szakértő-szerkesztő, Filmplus–Almási Tamás, 2009; a 

legjobb dokumentumfilm díja a Magyar Filmszemlén – 2010, és a valladolidi nemzetközi 

filmfesztiválon – 2009) 

– Football’s Greatest (dokumentumfilm-sorozat a Sky Sport televíziócsatornán a 

futballtörténet legnagyobbjairól, Pitch International, 2010 – a Puskás Ferencről szóló epizód 

szakértője) 

– Puskás Intézet címmel a Magyar Sportújságírók Szövetsége nívódíjával kitüntetett 

cikksorozat az FFT-ben Puskás Akadémia archívumának kincseiről, 2012–) 

– Interjú Kassai Viktorral az UEFA Bajnokok Ligája-döntő (Chelsea–Bayern München) 

hivatalos műsorfüzetében (2012, Haymarket, London–München) 

– A Fundación Real Madrid és a Puskás Akadémia által rendezett madridi Puskás-hetek 

(Puskás Homage) rendezvénysorozat szervezője, koordinátora, előadója, a Puskás-kiállítás 

egyik kurátora (Mravik Gusztávval, 2013) 

– Az Athéni Puskás-nap szervezője, a kiállítás kurátora (Mravik Gusztávval, 2014) 

– A Debreceni Egyetem felkért előadója (minden félévben 2008 óta) 

– Puskás, a legismertebb magyar (fényképes életrajz magyarul és angolul a Puskás Intézet 

korábban nem publikált fotóinak felhasználásával a Hungarikum Bizottság pályázatára (2015) 

– Az Aranycsapat Kincseskönyve (interaktív sporttörténeti könyv újragyártott, kivehető 

futballrelikviákkal – Bodnár Zalánnal és Szepesi Györggyel, 2015) 

   

 



  

 

Az amatőrfutballban 

– Igazolt játékos a BKV Előre (1989–1990) és a Pénzügyőr SE (1993–1994) utánpótlás 

csapataiban 

– Labdarúgó játékvezetői vizsga (1994), a Budapesti Labdarúgó-szövetség játékvezetője 

(1994-1998) 

– A budapesti Piarista Gimnázium Diák Sportkörének labdarúgó szakosztály-vezetője (1994-

1995) 

– Magyar Testnevelési Egyetem, labdarúgóedzői tanfolyam (félbehagyva, 1997) 

– A magyar újságíró labdarúgó-válogatott tagja (1999–2001) 

– A Tabán Football Club amatőr egyesület játékosa, elnöke (2003–2009) 

 

Kitüntetések, egyebek 

– A hírlapírói munkáért és Czibor Zoltán életének megörökítéséért a Magyar Köztársaság 

Ifjúsági és Sportminiszterének EZÜST TOLL-díja a magyar állam alapításának 1000. 

évforulója alkalmából (2001) 

– A Magyar Olimpiai Bizottság Nívódíja „a Puskás című könyvért és Puskás Ferenc 

búcsúztatása kapcsán a család és a külvilág kapcsolatának rendkívüli érzékkel való ápolásáért; 

az olimpiai mozgalom és eszme népszerűsítése terén kifejtett kiemelkedő, magas színvonalú 

munkájának elismeréseként, a Magyar Sajtó Napja alkalmából” (2007) 

– A magyar Sportújságírók Szövetsége elnökségének különdíja a Nívódíj-pályázaton két 

alkalommal (2013 és 2014) 

– Hazai és külföldi cikkek tucatjainak írása, szaktanácsadás dokumentumfilmekhez és 

könyvekhez a magyar labdarúgó Aranycsapat történetének és Puskás Ferenc élettörténetének 

témakörében, publikációk a FourFourTwo magazin angol kiadásában és a Champions 

magazinban 

– Cikkek, cikksorozatok Puhl Sándornak az 1994-es világbajnoki döntőnek a játékvezetőjéről, 

pályafutásáról    

– Riportsorozat a Képes Sportban Gera Zoltán életéről, pályafutásáról (2004) 

– Évkönyvek, futball-témájú könyvek szerkesztésében, készítésében, szaklektorálásában való 

részvétel (többek között fejezetek írása a 100 éves a Magyar Labdarúgó Szövetség című 

jubileumi könyvbe, az UEFA 50 éves történetét feldolgozó albumba és a százéves Nemzeti 

Sport történetét feldolgozó kötetbe) 

– Tudósítások az angol Press Association hírügynökségnek (2003–2009) 

– A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapjának, az mlsz.hu-nak a megalapítása és 

szerkesztése (2001-2003) 

– A Magyar Labdarúgó Szövetség havi hírlevelének, az MLSZ-híreknek megalapítása és 

szerkesztése (2001-2003) 

– A Real Madrid budapesti vendégjátéka alkalmával a sajtószolgálat vezetője (2005) 

– A Puskás Ferenc búcsúztatását előkészítő és rendező Kegyeleti Bizottság és a család 

szóvivője (2006) 

– A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnökségi tagja (2007–) 

– A csodacsatár balladája/The legend of the Magical Magyar (Játékfilm-forgatókönyv Puskás 

Ferenc élettörténetéről) 

– A PUSKÁS–SUZUKI KUPA ifjúsági labdarúgó-torna ötletgazdája és főszervezője (2008–

2014)  

– Szakmai tanácsadás a felcsúti Pancho Arena média-kiszolgáláshoz kapcsolódó 

infrastruktúrájának tervezésében 



– Az ügyvédek labdarúgó-világbajnokságának (Mundiavocat 2014) sikeres megpályázása 

után a torna szervezője a házigazda Puskás Akadémia részéről 

– A Real Madrid Alapítvány szociális és sportiskoláinak első Európa-bajnoksága, a Copa 

Alma megszervezése a Puskás Akadémia, mint házigazda részéről (2014) 

– A FIFA Puskás-díj ötletének felkarolása, a FIFA, a család, az MLSZ és a jogtulajdonosok 

közötti tárgyalások koordinálása, a szerződéskötés előkészítése, az Aranylabda-gálákhoz 

kötődő kapcsolattartás a FIFA-val (2007–) 

– A Puskás Ferenc spanyolországi és hazai hagyatékának hazaszállítását, feldolgozását, 

publikálását végző team egyik vezetője (Jakab Jánossal és Mravik Gusztávval 2008–) 

–  Gépkocsivezetői jogosítvány személyautóra (2002–) 

 


