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Tagszervezetek!
Küldöttek!

Tisztelt

Kérem Önöket, hogy támogassák az
általam
javasolt
elnökségi
tagjelölteket,
akikkel
egy
csapatban, a következő 5 évben is
folytathatjuk a stabilitás és a
tervszerű fejlődés útját!
Köszönettel:

dr. Kovács Ferenc

Ancsin Ildikó

Ancsin Ildikó
Utánpótlás és Strandröplabda
„Meggyőződésem, hogy az elmúlt évek során
rengeteget fejlődött mind a terem, mind a
strand szakágban gyönyörű sportágunk, de ez
a többi országban is megtörtént. Csak szívós
munkával, megfelelő szakmai összefogással és
támogatással tudunk lépést tartani velük.
Fontos,
hogy
azokat
lehetőségeket
és
értékeket, amiben mostanában sportágunk
részesült, a leghasznosabban fordítsuk hosszú
távú fejlődésünk érdekében.”

Ancsin Ildikó

Szülei által már óvodás kora óta és a család támogatásának köszönhetően a mai napig a
sport határozza meg az életét. Általános iskolás és gimnáziumi évei alatt is testnevelés
tagozatos osztályba járt, majd felvételt nyert a Testnevelési Egyetemre, ahol tanári és
röplabda edzői diplomát szerezett.
Kétgyermekes édesanyjaként és később edzőként is mindig fontos volt számára, hogy
átadhassa a fiatalabb generációknak a sport által kapott pozitív értékeket.
14 éves korától lett igazolt röplabdázó az ÚJPESTI DÓZSÁBAN, utánpótlás és felnőtt
versenyzőként is több sikeres szezont mellett azért érzi magát szerencsésnek, mert sok
neves edzőtől tanulhatott, többek között Kotsis Attiláné Gabi nénitől.
Amikor Magyarországra betette a lábát a Strandröplabda, úttörőként ott volt az elsők
között, akik ezt a sportágat akkori viszonyokhoz képest magas szinten űzhették.
Nemzetközi szinten 3x Európa Bajnok IX. helyezésig jutott, ami abban az időben – és
jelenleg is – komoly eredménynek számít.
Több éves teremben és strandröplabdában eltöltött éve, sikeres edzői múltja és
edzőkollégái segítségével felépítettek egy jól működő röplabdaszakosztályt, ahol jelenleg
is szakosztályvezetőként dolgozik. Közel 10 éve legkisebbektől a legnagyobbakig végig
követte a magyar röplabdázás eseményeit klub- és országos szinten is.

Baran Ádám

Baran Ádám
Női vonal képviselete
A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület elnökeként
és a Békéscsabai Röplabda Akadémia alapítójaként
a sportág női szakágának vezető egyénisége,
akinek meghatározó szerepe volt a magyar
röplabdázás megújulásában.
„Számos hazai és nemzetközi sikerrel a hátam
mögött a női szakágat képviselném az elnökségben.
A sport infrastruktúra fejlesztések terén szerzett
tapasztalataimmal
és
kiterjedt
kapcsolatrendszeremmel is segíteném az elnökség,
illetve a tagszervezetek munkáját, valamint
elkötelezett vagyok az Akadémiai rendszer
meghonosítása kapcsán.
Mindezek mellett a nemzetközi kapcsolatok
vonatkozásában (külön kiemelve a magyar - szerb
együttműködést) vállalnék markáns szerepet.”

Baran Ádám

Baran Ádám Békéscsabán született, 1980. május 26.-án. Felsőfokú tanulmányait a
Szent István Egyetemen végezte, Humánerőforrás menedzser diplomát szerzett.
Legfontosabb információk:
- több, mint 10 éves vezetői tapasztalat;
- csaknem egy évtizednyi sikeres tevékenység a felsőoktatásban;
- 7 évig vezette Békés megye egyik legnagyobb civil szervezetét, mely többek
közt 12 önkormányzatot foglal magába;
- 10 éve vezeti elnökként az egyik legsikeresebb hazai röplabda klubot;
- pályázatokkal kapcsolatos szakmai tapasztalatok: számos hazai, határon
átnyúló és Európai Uniós pályázat tervezésében, megvalósításában való
közreműködés.
- Projektekben szerzett, menedzsmenttel kapcsolatos tapasztalat: tervezés,
humánerőforrás koordinálás, feladatmeghatározás, koordinálás és ellenőrzés.

Kárpáti László

Kárpáti László
Férfi vonal képviselete
„Kiemelt célom a férfi szakág versenyzési
színvonalának,
átgondolt,

a

eredményességének
lehetőségekhez

képesti

fokozatos emelése, az utánpótlás képzés
színvonalának,
emelése.”

eredményességének

Kárpáti László

BME Villamosmérnöki Kar, Elektronikai Technológia szakokleveles villamos
mérnök,
NME B.mérnöki Kar , Bányászati szak , okl. bányamérnök,
VE Mérnöki Kar , környezetvédelmi okl. szakmérnök
22 éve elnöke a Vegyész Röplabda Clubnak és 3 éve társ-ügyvezetője a
VRCK Volleyball Kft.-nek. Ez alatt a 22 év alatt a Vegyész RC Kazincbarcika
férfi felnőtt csapatával a hazai és nemzetközi porondon 21 dobogós helyet –
benne 5 magyar bajnoki cím és 3 Magyar Kupa győzelemmel – szereztek
meg. Kiemelt siker, hogy a Bajnokok Ligájában is – számos egyéb nemzetközi
kupaindulás mellett – el tudott indulni csapatuk, a férfi klubok közül elsőként.
Napjainkban az egyik legfontosabb helyi munkája a kazincbarcikai
Regionális Röplabda Központ építésének koordinálása.
Korábban aktívan sportolt, röplabdázásban és labdarúgásban volt igazolt
versenyző.

Dr. Tálos Péter

dr. Tálos Péter
Szponzoráció, vállalati kapcsolatok
„Kiterjedt nagyvállalati kapcsolataim

révén eséllyel tudom kiépíteni az MRSZ
és a lehetséges vállalati partnerek közti
kapcsolatokat,

segítségemmel

a

szövetség sikerrel készülhet fel a 2023

utáni időkre, tekintettel a tervezett
támogatási
módosításokra.”

rendszerbeli

dr. Tálos Péter

A Foxconn csoport alelnöke, a Joint Venture Szövetség elnöke, a Menedzserek Országos Szövetsége
elnökségi tagja.

1971-ben született, tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
karán és a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi karán végezte. 2003 óta
dolgozik a Foxconn csoportnál, ahol különböző - vezetői - pozíciókat töltött be.
2004 márciusáig a Foxconn WLBG Americas regionális business controllere és vezérigazgató-helyettese.
2004 április óta dolgozik a Foxconn magyarországi leányvállalatainál, 2007 december óta ügyvezetője a
PCE Paragon Solutions Kft.-nek, 2013-tól az FIH Europe Kft.-nek és 2017-től a Cloud Network Technology Kft.nek is. 2018 júliusától a Foxconn magyarországi operációért felelős alelnöke. 2011 és 2014 között ellátta a
lengyelországi leányvállalat – a PCE Paragon Invest Sp. z o. o. ügyvezetői feladatait is. Részt vett a
cégcsoport európai akvizícióinak lebonyolításában, két esetben képviselte a csoportot az európai bizottsági
versenyhatósági eljárás során.
2015 májusa óta a Joint Venture Szövetség elnöke, a Menedzserek Országos Szövetsége elnökségi tagja.
Ezer szálon kötődik a sporthoz, maga is amatőr sportoló. Családja révén szoros kapcsolata van mind a
terem-, mind a strandröplabdával (fia a korosztályos teremröplabda válogatott keret tagja, illetve a
korosztályos strandröplabda bajnokság negyedik helyezettje).
A sportszervezetek, klubok, egyesületek működése nem ismeretlen számára, akár élvonalbeli egysportágas
klubról, akár sok sportág működtetését bonyolító összetett, nagylétszámú egyesületről van szó: 2015 óta a
Grundfos Tatabánya Kézilabda Club elnökségi tagja, emellett 2015 és 2018 között a Tatai Atlétikai Club
elnökségi tagja is volt. E minőségében többek közt segítette a működés átszervezését, infrastrukturális
beruházások lebonyolítását.

Németh Lajos

Németh Lajos
Szakmai Kollégium képviselete
„Eddigi szakmai pályafutásom során nagyrészt
a röplabda sportág túléléséért küzdöttünk, az
elmúlt öt év azonban társadalmi és gazdasági
lehetőséget hozott a sportágba.
Az alapok megteremtődtek, de a további
fejlődés záloga a szakmai előrelépés: szakmai
színvonalban elérni az európai élmezőny
második felét klub és válogatott szinten, stabil
szereplővé válni a nemzetközi porondon, amely
a hazai ismertséget és elismertséget is magával
hozhatja.”

Németh Lajos

Németh Lajos tanszékvezető, a Magyar Testnevelési Egyetem (TF) adjunktusa,
mestertanár egyetemi cím birtokosa, testnevelő tanár, röplabda szakedző.
Pályafutása során volt a TF a Sportjáték Tanszék vezetője, a magyar felnőtt férfiilletve női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya, a magyar férfi- illetve női
junior röplabda-válogatott vezetőedzője, valamint számos első osztályú férfi és
női klub vezetőedzője.
2018 óta a TFSE elnöke és tevékeny részese volt a balatonfüredi Szent Benedek
Röplabda Akadémia megalapításának.
A Magyar Röplabda Szövetségben az alábbi funkciókat viselte, illetve viseli:
Magyar Röplabda Szövetség - Elnökségi Tag - 1993 – 1997, 2005Magyar Röplabda Szövetség - Edző Bizottság Tag - 1991 – 1995
Magyar Röplabda Szövetség – Edző Bizottság vezető – 1997 -2010
Magyar Röplabda Szövetség – Szakmai Kollégium vezető – 2010–
Észak-Dunántúli Régió vezetője – 2018CEV Supervisor - 1995-

Varga Péter

Varga Péter
Média és kommunikáció
„Megtiszteltetésnek érzem, hogy a Magyar Röplabda
Szövetség elnökségi tagjának jelölt Elnök úr. 2016 óta
igyekeztem segíteni a szövetségnek, 2017 óta látom el a
sajtófőnöki feladatokat. A röplabda számomra egy egész
életen át tartó szerelem: első rádiós- és televíziós
közvetítésem is egy röplabdamérkőzés volt több mint 13
évvel ezelőtt, sportriporterként számolhattam be a sportág
mérkőzéseiről, továbbá közvetíthettem a magyar női
röplabda-válogatott Európa-bajnokságon vívott küzdelmeit,
valamint a magyar röplabda-bajnokság és a röplabda
Magyar Kupa mérkőzésein ugyancsak kommentátorként
dolgozhatok – immár 5 éve - az M4 Sporton.
A sportág iránti alázatomat elnökségi tagként is szeretném
kamatoztatni. Kiépített kapcsolataim révén az a célom, hogy
az eddigieknél is jobb, gyorsabb, tartalmasabb szolgáltatást
nyújtsunk a magyar sajtó, valamint a sportág képviselői és
kedvelői számára a mai követelményeknek megfelelően.”

Varga Péter

33 éves, egyetemi végzettsége szerint is kommunikációs szakember.

2014-től a Kossuth Rádió és a Petőfi Rádió bemondója és sportszerkesztője, valamint az M4
Sport sportriportere. Kiemelt sportágai közé tartozik a röplabda.
Több mint 100 magyar bajnoki és válogatott röplabdamérkőzést közvetített már a televízióban,
beleértve a 2016-os magyar-román Eb-pótselejtezőt, a 2017-es bakui és a 2019-es budapesti
női Európa-bajnokság mérkőzéseit is.
Ott volt a 2016-os Riói olimpián is, ahol a Strandröplabda női és férfi fináléját, valamint a
legnagyobb figyelemmel kísért USA-Szerbia férfi kosárlabda döntőt is ő kommentálhatta
A Magyar Röplabda Szövetség sajtófőnöke 2017 január elseje óta. Nagyobb projekteknél (pl.:
Európa Liga Final4 2018, Európa-bajnokság 2019) mindig az általa szervezett, jól összeszokott
CSAPAT teljesít feladatot, benne ismert médiaszemélyiségekkel.
A 2019-es Eb-n végzett munkáját a CEV sajtófőnöke Federico Ferrano kiemelkedőnek nevezte:
„You have done a fantastic job! The Hungarian Media Team performed outstandingly during
the European Championships, just like last year during the European League.” (Fantasztikus
munkát végeztetek! A Magyar média csapat kiválóan szerepelt az Európa bajnokság alatt,
csakúgy, mint az előző évi Európa Liga eseményen!)
Kapcsolatainak is köszönhetően az országos médiajelenések, valamint a televíziós
közvetítések az elmúlt években eddig soha nem látott mértékben növekedtek. Célja többek
között az is, hogy ez a tendencia folytatódjon!

