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Nőként karriert építeni egy férfiak ural-
ta világban soha véget nem érő folyamat, 
ahol duplán kell bizonyítani minden elis-
merésért. Szép nőként pedig triplán. Lip-
csei Bettának lehet, hogy az elején segí-
tett a külseje, de a sportok iránti belső, 
leküzdhetetlen szenvedélye és az ebből  
táplálkozó tudása tartja a szakmában 
több mint tíz éve. A sportműsorvezető 
túlzásba vitt önérzetesség és kisebbségi 
komplexusok nélkül, vállalt nőiességgel 
helyezi el magát a koordinátarendszerben, 
és érvényesül nőként, nagyon szép nőként 
egy igencsak fiús terepen.

From the 
Runway to 
the Field

Interview with Betta Lipcsei
Lipcsei Betta-interjú

Kifutóról a pálya szélére

Szerző / author
Reményi Diána

Building a career as a woman in a world 
dominated by men is a never-ending process, 
and we must make twice the effort for any 
sort of recognition. Or thrice as an attrac-
tive woman. Her looks may have helped Bet-
ta Lipcsei at the beginning, but she has re-
mained in her profession for over a decade 
because of her knowledge fueled by her in-
superable inner passion for sports. The 
sports presenter was able to put herself 
on the map without an overinflated sense of 
pride or an inferiority complex, but with an 
open femininity, and to succeed as a woman, 
a very beautiful woman in the boys’ club.
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Első körben oszlassuk is el a tévhitet 
azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi 
párod – Juhász Roland futballista 
– miatt vagy lelkes focirajongó, hi-
szen mind a karrier, mind a sport-
szeretet jócskán megelőzte a talál-
kozásotokat.
Így van. A családban nálunk mindenki 
sportolt, kiskorunkban szinte minden 
hétvégén elmentünk valamilyen sport-
eseményre szurkolni, ez volt a közös 
program. A focit különösen szeretjük, 
a bátyám is ezért lett labdarúgó, így 
nem véletlen, hogy fiús lány voltam.  
A sport szeretete teljesen természetes 
és magától értetődő módon ivódott be-
lém akkor is, ha sokaknak furcsa, hogy 
lány létemre a foci a kedvenc sportom.
Fiús lányból hogyhogy mégis fotó-
modell lettél, és nem focista?
Focista nem akartam lenni attól füg-
getlenül, hogy imádtam a játékot.  
A sztori egyébként tipikus: kereszta-
nyámék Budapesten éltek, és amikor 
feljöttem hozzájuk látogatóba, leszólí-
tottak az utcán, hogy lenne-e kedvem 
modellkedni. És volt. Megszerettem, 
mert azt éreztem, hogy önmagam le-
hetek, sokat utaztam, és megismertem 
egy csomó más kultúrát. Anyuék pe-
dig örültek, hogy végre valami lányos 
dologgal is foglalkozom.
Miért szálltál ki végül?
Tíz éven át csináltam, és amikor 23 
évesen elkezdtem dolgozni a Sport 
TV-nél, akkor egy darabig még pár-
huzamosan ment a kettő, de aztán 
nem tudtam, és nem is akartam két-
felé szakadni. 
Hogyan kerültél a fotómodellek vi-
lágából a sportműsorokhoz?
A Sport TV-n akkoriban volt egy magyar 
labdarúgással foglalkozó műsor, amely-
hez női vendéget kerestek a férfi műsor-
vezetők mellé, egy idő után viszont nem 
tudtak kit hívni. Aztán beugrott valaki-
nek, hogy van valami modell-lány, aki 
szereti a focit, és egy csomó meccsen 
kinn van, hívjuk be őt. Nagyon szeren-
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How did you get from the world of 
photo models to sports programs?
At the time, Sport TV had a program 
on Hungarian football, and they were 
looking for girls in addition to the male 
presenter and the guests, but they 
couldn’t really find anyone suitable. 
Then somebody remembered that there 
was this model girl who loves football 
and goes to a lot of matches, so let’s call 
her in. And I went to a show, then two, 
and later I was invited to the casting 
of a so called goal summary program, 
Harmadik félidő [“Third Half”]. It went 
well, so I became the other present-
er alongside Mátyás Molnár. It wasn’t 
easy to get into a two-and-a-half-hour 
live broadcast at such a young age, but 
I got a lot of help, for which I am very 
grateful to my colleagues at the time.
Do you feel comfortable in deep 
water?
Basically yes, especially during live 
broadcast. I got used to it, I like the 
stress that comes with it. And of course 
we make a lot of blunders, but when 
you start at 10 a.m. and are still live late 
at night, small hitches and glitches are 
unavoidable.
You have almost 10 years of experi-
ence. Are people still surprised when 
they realize that you are absolute-
ly well informed and competent in 
the topic in question?
Not really, not anymore. When I first 
started ten years ago, I’m sure the coach 
found it strange that such a young girl was 
standing on the sidelines of the field wait-
ing to ask him about the match. “What is 
she doing here, why does she want to in-
terfere with the boys’ business?” was his 
first thought obviously. Thanks to all of 
my female colleagues with whom we have 
done pioneering work as sports report-
ers, nowadays women are perhaps more 
accepted in football or other masculine 
sports. That’s also why I’m the only wom-
an on the Social Board of the Budapest 
Football Federation.

First of all, let's dispel the miscon-
ception that you are an avid football 
fan because of your current part-
ner, footballer Roland Juhász, as 
you already had had both your ca-
reer and love of sports well before 
you first met.
That’s right. In my family everybody 
did sports. 

When we were little, 
we went to a sports 
event almost every 
weekend, this was our 
family program. 

We especially like football, that’s also 
why my brother became a football 
player, so it’s no accident that I was 
a tomboy. The love of sports became 
an integral part of me in a natural and 
self-evident manner even if many find 
it strange that my favorite sport is foot-
ball despite being a girl.
How come a tomboy became a pho-
to model instead of a footballer?
Regardless of my love for the game, I 
didn’t want to be a footballer. I have 
the usual story by the way: my god-
mother and her family lived in Bu-
dapest, and when I came for a visit 
somebody stopped me on the street 
and asked if I wanted to be a mo-
del. And I did. I came to love it be-
cause I felt I could be myself, I had 
the chance to travel and get to know 
many other cultures. And my parents 
were happy that I was finally doing 
something girly.
Why did you quit eventually?
I did it for ten years, and when at the 
age of 23 I started working for Sport 
TV, I did the two simultaneously for a 
while, but then I couldn’t and wouldn’t 
split in two.

csés vagyok, hogy engem választottak, 
így behívtak egy adásba, két adásba, 
később pedig elhívtak a Harmadik félidő 
című gólösszefoglaló műsor castingjára 
is. Jól ment, így én lettem Molnár Mátyás 
mellett a másik műsorvezető. Ilyen fia-
talon egy két és fél órás élő adásba ke-
rülni nem volt egyszerű, de rengeteget 
segítettek, amiért nagyon hálás vagyok 
az akkori kollégáimnak.
Komfortosan érzed magad a mély-
vízben?
Alapvetően igen, főleg élő adásban. 
Megszoktam már, szeretem a stresszt, 
ami ezzel jár. Persze rengeteget baki-
zik az ember, de amikor reggel tízkor 
kezdesz, és mondjuk még késő este is 
adásban vagy, megkerülhetetlenek a 
kisebb-nagyobb gikszerek, malőrök.
Hét év a Sport TV-nél és lassan három 
év az MTVA-nál. Még mindig megle-
pődnek, amikor egy kérdés után ki-
derül, hogy maximálisan tájékozott 
és hozzáértő vagy a témában?
Most már nem annyira. Amikor kezd-
tem, tíz évvel ezelőtt, biztos furcsa volt 
egy edzőnek, hogy egy ilyen fiatal lány 
fogja kérdezni a stúdióban. Nyilván az 
volt az első gondolata, hogy mit ke-
res ő itt, minek szól bele a fiúk dolgá-
ba. Ma már talán jobban elfogadják a 
nőket akár a fociban, akár más férfias 
sportágakban, köszönhetően azoknak 
a kolléganőimnek, akikkel úttörő mun-
kát végeztünk sportriporterként. Ennek 
köszönhető az is, hogy egyedüli nőként 
bekerülhettem a Budapesti Labdarú-
gó Szövetség Társadalmi Elnökségébe.
A szépség gyakran segíti az előme-
netelt, azonban sokszor épp azért 
kell duplán bizonyítani, mert nem 
elég, hogy nő, de még szép is az ille-
tő. Ezzel a kombinációval hozzáértő 
pedig már biztos nem lehetsz, főleg 
nem egy férfiak uralta sportágban.
Ez így van, ilyen élményem már volt, 
nem is egy. Bejön a szövetség elnöke 
a stúdióba, a sminkszobában futunk 
össze először. 
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Én csinosan felöltözve, szépen ki-
sminkelve, ő pedig megrökönyödve 
kérdezi, hogy tényleg mi fogunk be-
szélgetni? Az interjú alatt aztán persze 
kiengedett, hiszen látta, hogy felké-
szült vagyok, nem kérdezek hülye-
ségeket, és alapvetően érdeklődve 
állok a témához. Ezeket az első kö-
röket mindig le kell futni, főleg ma-
gas beosztású férfiaknál.
Nem érzed úgy, hogy egy szűk ruhá-
val még mindig belekényszerítenek 
a tipikus női szerepbe attól függet-
lenül, hogy sportról kérdezel?
Ez nehéz kérdés, mert sokszor én is 
jobban érezném magam farmerben 
és sportcipőben, de egy stúdiófelvé-
telnek meg kell adni a módját. A csa-
tornának sem célja, hogy túl szexi ru-
hákban parádézzak, bár hozzáteszem, 
Olaszországban van olyan sportripor-
terhölgy, aki direkt ilyen ruhákban te-
szi fel az egyébként tök jó kérdéseit. 
És ez nem arról szól, hogy le vannak 
osztva a szerepek, hanem arról, hogy 
az alkalomhoz illően öltözünk, egy 
kötelező dress code-ról, ahol a férfi-
ak nyakkendőt, a nők magassarkút 
viselnek, mert ezzel a nézőket tisztel-
jük meg. Ha egy sporteseményről je-
lentkezek be, ott bőven elég egy fehér 
póló vászonnadrággal. Nem szeretem 
túlzásba vinni a feltűnőséget, inkább 
az eleganciára törekszem.
Milyen ruhában vagy igazán ön-
magad?
Én egy farmeres, edzőcipős lány va-
gyok. Abszolút abban érzem jól ma-
gam. Nyilván nagyon tudom élvezni 
azt is, amikor egy gálarendezvényre 
szépen fel lehet öltözni, hiszen nő va-
gyok. Ezek is jó pillanatok, és simán 
végigszenvedem az estét egy tizen-
két centis tűsarkúban, de a minden-
napokban a kényelemre törekszem.
Milyen egy átlagos munkaheted?
Abszolút rendszertelen. Van, hogy 
sűrűbb egy hét, és van, hogy vala-
mivel lazább, de mindig nagyon vál-

tozatos, hiszen élő adások és külsős 
riportok is tarkítják a programot. 
Ráadásul nem sztenderd munkaidő-
ről beszélünk, hiszen olykor hajnal 
öttől már dolgozunk és előfordul, 
hogy késő éjjel végzünk.
A sportesemények pedig általá-
ban hétvégén vannak. Nehezen vi-
seled a szakmával járó rendszer-
telenséget?
Nem, mert szenvedélyesen szeretem 
azt, amit csinálok. A sporttal csak 
így lehet foglalkozni. Itt nincs hét-
vége, itt nincs ünnep, mindig nyo-
mon kell követned az eseményeket, 
ez nem úgy van, hogy hétfőtől-pén-
tekig a sporttal foglalkozol, aztán 
meg nem.
Te magad rendszeresen sportolsz?
Szeretnék, de a rendszeresség min-
dig csak egy álom. Arra azért törek-
szem, hogy a heti három alkalom 
meglegyen. Nagyon szeretek futni, 
de hűvösebb időben már nem járok 
ki, a futópad pedig unalmas, úgyhogy 
most pilatesre járok. Szükségem van 
rá, egyrészt, mert jobban érzem ma-
gam, másrészt pedig hajlamos va-
gyok a hízásra.
Ezt azért nehéz elhinni.
De, tényleg! Ha nem figyelek, simán 
felszalad négy-öt kiló, és azt nem 
szeretem. Nem azért, mert a tévé-
ben dolgozom, és ott jól kell kinéz-
ni, hanem mert nem érzem magam 
komfortosan a bőrömben.
A kamera tényleg kövérít?
Abszolút, ne viccelj! Mindig ezzel 
nyugtatom magam, amikor visszané-
zem a műsoraimat.
A televíziós hivatás mellett a Miss 
Balaton egyik szervezője is vagy. 
Elég nagy a kontraszt a sport- és a 
szépségversenyek között. Az egyik-
nél a teljesítmény dönt, a másiknál 
a szubjektív vélemény.
A lányok erre is úgy tekintenek, mint 
egy versenyre. Nyilván nem lehet 
párhuzamot vonni a kettő között, 

Beauty often helps to advance, nev-
ertheless women usually have to 
prove themselves twice as much, es-
pecially when we are not just talk-
ing about any woman but a beauti-
ful woman. And with a combination 
like this, you definitely cannot be 
competent, especially not in a sport 
dominated by men.
That is true, I’ve had experiences like 
this more than once. The President of 
the Federation came into the studio 
and we met for the first time in the 
makeup room. I was all dressed up 
with perfect makeup, and he asked 
me with astonishment if it was real-
ly the two of us that were going to 
talk. During the interview he relaxed 
of course, because he saw that I had 
come prepared, I wasn’t asking stu-
pid questions, and I had a genuine in-
terest in the topic. I always have to go 
through these hoops, especially with 
men in high positions.
Don’t you feel that you are still 
forced into a typical female role 
with a tight dress despite the fact 
that you are asking questions about 
sports?
This is a difficult question because of-
ten I would also feel better in a pair of 
jeans and sneakers, but studio filming 
still has to be done in style. The chan-
nel doesn’t want me to pose in too sexy 
clothes, either, but I should add that 
there is a female sports reporter in It-
aly who asks her otherwise very rel-
evant questions in clothes like this on 
purpose. And this is not about pre-as-
signed roles, but about dressing ap-
propriately for the occasion, about a 
mandatory dress code with a tie for 
men and high heels for women, be-
cause that’s how we honor the view-
ers. When I’m live on site of a sports 
event, it is perfectly enough to wear a 
white T-shirt and linen pants. I don’t 
want to stand out too much, I rather 
aim to be elegant.
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Ma már talán jobban elfogadják a nőket a férfias 
sportágakban. Ennek köszönhető az is, hogy 
egyedüli nőként bekerülhettem a Budapesti 

Labdarúgó Szövetség Társadalmi Elnökségébe. 

Nowadays women are perhaps more accepted in 
football or other masculine sports. That’s also 

why I’m the only woman on the Social Board of  
the Budapest Football Federation.
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In what kind of clothes are you re-
ally yourself?
I’m a jeans and sneakers kind of girl. 
I’m happy wearing those, absolutely. I 
can obviously really enjoy dressing up 
for a gala event as well, I’m a woman 
after all. These are good moments, too, 
I can easily suffer through an evening 
in four-and-a-half-inch heels, but in 
everyday life I go for comfort.
What does an average workweek 
look like for you?
We work 3 days a week in rotation 
with my colleagues, which may seem 
short, but when we talk about 9-hour 
workdays with several live blocks oc-
casionally interspersed with on-site 
reports on outside locations, it’s not 
so short. And we are not talking about 
standard working hours, as when I 
work in the afternoon, I start at 2 p.m. 
and finish at 11.
And sports events usually take place 
at the weekend. Do you find it dif-
ficult to handle these irregular-
ities?
No, because I passionately love my 
job. That’s the only way to work with 
sports. There are no weekends, no 
holidays, you always have to follow 
the events, it’s not like you’re into 
sports from Monday to Friday and 
then you aren’t.
Do you do sports regularly?
I would love to, but regularity is al-
ways just a dream. I still try to make 
sure that I do sports 3 times a week. I 
really love to run, but when it’s cold-
er, I don’t go out, and the treadmill is 
just boring so now I do Pilates. I need 
it because it makes me feel better and 
I also gain weight easily.
That is quite hard to believe.
It’s true! If I don’t pay attention, I gain 
9-11 pounds very quickly, and I don’t 
like it. Not because I work for a TV 
channel and I have to look good there, 
but because I don’t feel comfortable in 
my own skin.

Does the camera really add weight?
Are you kidding? Absolutely! I always 
comfort myself with this when I re-
watch my shows.
In addition to TV, you are also one 
of the organizers of Miss Balaton. 
There is a huge contrast between 
sports competitions and beauty pag-
eants. In the former performance 
matters, in the latter, subjective 
opinion.
The girls look at this as a competition 
as well. The two obviously cannot be 
compared, and that’s fine, but for the 
girls it’s still a competition. They also 
work hard, as having a perfect figure or 
learning to move for the cameras aren’t 
easy, either. I’ve been a member of the 
Miss Balaton family for 6 years, and if I 
didn’t believe that it is much more than 
a beauty pageant, I wouldn’t be able to 
put my heart into it.
How can one beauty pageant be 
more than the other?
On the one hand, it has a different 
approach and a deeper message. We 
work with the girls for years if we see 
that they have ambitions beyond hav-
ing won a pageant once. Because that 
achieves nothing. However, we sup-
port those who have potential and help 
them to reach their goals. On the other 
hand, aside from the pageant, we have 
several other events and appearances 
during which the girls have to repre-
sent the brand, so it is also our goal to 
make the winner more than just beauty.
Both photo modeling and TV are ex-
citing professions. What helped you 
choose between the two?
Inner passion. I was very happy when 
I got this opportunity from Sport TV. I 
enjoyed my years as a model, I traveled 
a lot, gained good experiences, but my 
inner desire about what I’d like to do 
and what would make me happy clear-
ly pulled me towards TV. And not pri-
marily because I wanted to be on TV, 
but because of my love of sports.

és nem is kell, de számukra ez akkor 
is az. Ők is keményen dolgoznak, hi-
szen a tökéletes alakot sem könnyű 
elérni, vagy megtanulni a kamerák 
előtti mozgás koreográfiáit. Hat éve 
vagyok a Miss Balaton család tagja, 
és ha nem hinnék abban, hogy ez 
sokkal több, mint egy szépségver-
seny, nem tudnék szívvel-lélekkel 
részt venni benne.
Miben lehet több egyik szépségver-
seny a másiknál?
Egyrészt más a megközelítése és mé-
lyebb a mondanivalója. Mi évekre 
visszamenőleg is foglalkozunk a lá-
nyokkal, ha azt látjuk, van bennünk 
ambíció azon kívül, hogy egyszer 
megnyertek egy szépségversenyt. 
Mert azzal még semmi nem történik. 

szenvedélyesen szeretem 
azt, amit csinálok.  
a sporttal csak így  
lehet foglalkozni. 

Másrészt a versenyen túl van egy sor 
kiegészítő rendezvényünk és egyéb 
megjelenéseink, ahol a lányoknak 
kell képviselniük a brandet, így ne-
künk is az a cél, hogy a nyertes a 
szépségen túl másban is vállalha-
tó legyen.
Mind a fotómodellkedés, mind a 
műsorvezetés izgalmas pálya. Mi 
segített abban, hogy válassz a ket-
tő között?
A belső szenvedély. Nagyon örültem, 
amikor jött ez a lehetőség a Sport TV-
nél. Élveztem a modelléveket, sokat 
utaztam, jó élményekkel gazdagodtam, 
de a belső vágy, hogy mi szeretnék len-
ni és miben érezném jól magam, ab-
szolút a tévé felé húzott. És nem első-
sorban a szereplés iránti vágy, hanem 
a sport szeretete miatt.


