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Koers Euro – Hongaarse Forint 
 
In het boek worden bedragen in Hongaarse Forint soms omgerekend in Euro. 
Omdat de Hongaarse Forint t.o.v. de euro regelmatig fluctureert kunnen deze 
omgerekende bedragen in de loop van de tijd wijzigen (dalen of stijgen). 
 
Bij het verschijnen van dit boek 01-02-2013 was de koers: 
 
HUF 100  = Euro 0,31 
 
1 EUR = 259.-- HUF 
 
Bron: GWK 01-02-2013 
   


