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Tisztelt Képviselő Urak !

Az Önök által feltett „ Hány elkallódott vagy inkább szándékosan figyelmen kívül hagyot t
tehetség lehet Magyarországon, avagy hány Kleinheisler kispadozik? " című írásbeli kérdésre
— Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Valóban felemelő érzés volt a Magyarország - Norvégia mérkőzést megtekinteni, és bízo m
abban, hogy minden magyarnak büszkeség töltötte el lelkét . Hosszú út vezetett idáig, é s
sokan nem is hittek benne . Mi azonban hisszük és valljuk, hogy a Kormány törekvése az
utánpótlás-nevelés kiemelt támogatásával, és a hiányzó infrastrukturális feltétele k
biztosításával hosszú távon hozzájárul élsportunk nemzetközi eredményességéhez a
labdarúgás esetében is . A 2016. évi Labdarúgó Európa-bajnokságra történ ő kijutás ennek első ,
és nagyon régóta várt állomása.

A labdarúgás utánpótlás-nevelés területén az elmúlt időszakban jelentős előrelépést tettün k
köszönhetően a látvány-csapatsportok támogatási rendszerének, az Akadémiai és a Bozsi k
Programnak . 2011 óta 50 ezer fővel növekedett az igazolt labdarúgók létszáma, így számuk
mára meghaladja a 200 ezer fő t . Ez egy olyan kétségbevonhatatlan eredmény, amely igazolj a
a Magyar Labdarúgó Szövetség és a klubok er őfeszítéseit . Mi ebben a tevékenységben nem
„nyomást” kívánunk gyakorolni a Magyar Labdarúgó Szövetségre, hanem szoros szakma i
együttműködéssel segíteni munkájukat .

Bízom abban, hogy Kleinheisler László is példaként tud szolgálni utánpótlás-nevelé s
korosztályos társai számára mutatva azt, hogy van értelme a kitartó munkának, a legjobbak
előtt nyitott a lehetőség a feljebb jutásra .

Budapest, 2015 . december 10 .

Rétvári Bence
államtitkár
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az Országgyű lés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Magyar Zoltán é s
Szilágyi György (Jobbik) országgyűlési képviselők „Hány elkallódott vagy inkább
szándékosan figyelmen kívül hagyott tehetség lehet Magyarországon, avagy hány Kleinheisler
kispadozik?” című , K/7858. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . december 10 .

Tisztelettel :

Rétvári Bence
államtitkár
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