
  

HONVÉD. Azonnali csıd fenyegeti a kispesti futballcéget 

Piero Pini veszi a kalapját 
Piero Pini vett egy nagy levegıt, nyelt egyet, és közölte tulajdonostársával, illetve az ott lévı szurkolókkal: finito. Ennyi volt, ı már nem tulajdonosa a Honvédnak. 

Az olasz befektetı elkeseredésében jelentette ki mindezt, hiszen elege volt abból, hogy a kispestieket sorozatosan támadják a jogutódlás és 
Tornyi Barnabás ki nem fizetett pénze miatt, ugyanakkor a gazdasági társaságnak járó pénzeket képtelenek behajtani. 
"Tíz percig százszázalékos tulajdonosa voltam a Honvédnak - mondta keserően Kiss Zsolt, a másik tulajdonos. - Piero Pini egy forintért rám 
ruházta a teljes üzletrészt, és kért, hogy fogadjam el, ám én nem tehettem meg, mert egyedül nem tudnám fenntartani a csapatot. Ha Piero 
Pini elmegy, akkor nem tudom, lesz-e még Honvéd…" 
 
Márpedig most komoly esély kínálkozik, hogy az olasz vegye a kalapját, bár Kiss Zsolt amondó, a mai ligaülésen még akad halvány esély - 
ehhez azonban a többi klub támogatása is szükséges. Arról van szó, hogy a kispestiek összesen 66 millió forintot várnak a ligától, a 
szövetségtıl és az MTK-tól, és ennek egy részét szeretnék megkapni. Ha nem is készpénzben, legalább úgy, hogy jóváírják a tartozásukban. 
 
Az egyik kintlévıség még a tavalyi feljutásért járó pénz. A csapat 20 milliót kapott volna eredetileg, de ezt a bajnokság végén hirtelen 
négymillióra karcsúsították. Mégpedig azért, mert amikor már eldılt a feljutás, a 18 NB I B-s alakulatból értelemszerően csak az elsı három 
volt érdekelt a nagyobb díjazásban, a maradék 15 arra szavazott, hogy a rendelkezésre álló összeget inkább osszák el marketingpénzként a 
csapatok között. Aztán ott van Torghelle Sándor nevelési költsége, 23 millió forint, amelyet az MTK azért nem fizet ki, mert nem tartja 
jogutódnak a Bp. Honvédot - ezzel az a bibi, hogy az MLSZ meg annak tartja, azért bünteti a piros-feketéket Tornyi Barnabás miatt… Igaz, a 
kispestiek szerint a szövetség is tartozik, mert a Crystal Palace 12 millió forintot az MLSZ-nek utalt, szintén Torghelle Sándorért, ám ez a pénz 
sincs meg. Az utolsó tétel pedig egy 15 milliós támogatási ígéret, amelyet a ligatanács szavazott meg minden csapatnak normatív alapon - 
végszükségként ehhez szeretnének hozzájutni a piros-fehér-feketék. 
 

Ha legalább egy része bejönne a fenti pénzeknek, akkor a Honvéd ki tudná fizetni Tornyi Barnabást. Mint Kiss Zsolt elmondta, Piero Pini már 
tárgyalt a volt edzıvel, és mivel Tornyi Barnabás egyévi, havi 800 ezer forintos alapfizetéstıl esett el a kirúgása miatt, a kamatokat is 
kompenzálandó 15 millió forintot ígért neki, ám a szakvezetı ezt nem fogadta el. A megszorult Piero Pini (pénze van, csak már értelmét nem 
látja annak, hogy többet öljön a magyar fociba) úgy döntött, ha nem lesz bevétel, akkor a játékosoknak járó 14 milliót sem fizeti ki, ami azt 
jelenti, hogy a csapattól visszavonják a klublicencet, és nem indulhat a bajnokságban. Bár végül is mindegy, hiszen a Honvédot úgyis 
kizárták az átigazolásból, és a Tornyi-féle polgári peres eljárás miatt vélhetıen felfüggesztik az élvonalbeli tagságát… 
Szenzációs kilátások, nemde? 
 
Kiss Zsolt azonban még bízik a csodában: "Ha a ligatanácsban sikerül elérnünk, hogy legalább ezt a tizenöt milliót megkapjuk, akkor talán 
Piero Pini is meggondolja magát, és fizet. Ha nem sikerül… Nos, akár már csütörtök este vége lehet a Honvédnak…" 
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Piero Pini megunta a huzavonát, és nem költ 
több pénzt a Honvédra 
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Még több hír, akció, termékbemutató a GlobalPlaza.hu oldalán >> 

VÁSÁRLÁS, AKCIÓK GYŐJTEMÉNYE

Akciós farsangi jelmezek   
Mini Laptop 69 990 Ft   
-10 000 Ft a Sony Centrumokban!   
Jolidon melltartó akció   
A leárazás leárazása -90%   
Full HD Toshiba LCD TV csak 139 990 Ft   

Részletes online TV mősor
SportKlub és 60 más csatorna. Állítsd 
össze a saját mősorodat!  
www.tv24.hu/tvmusor

Ön is cipel ásványvizet?
Költi rá a pénzt? Szeretné ha nem 
kéne fizetni érte? Megoldás itt.  
www.silveraqua.hu/megoldas

Ha az olvasás mellett játszanád is a focit, akkor regisztrálj a Grundfoci.hu-ra! >>

Tilos a nemzetisport.hu bármely fotójának, írott anyagának vagy részletének a szerzı, 
illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.
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