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HÍRLEVÉL 
 
Az 1956-os  MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK 

VILÁGSZÖVETSÉGE  
szervezeti  tájékoztatója  

 

1. évfolyam 1. szám  2021. augusztus  

„  A túlélők hordják az örökre  
elnémítottak megbízólevelét!   

Czes law Milosz  
Tisztelt  O lvasó!  
 
A szövetség elnökség e úgy 
határozott ,  hogy az egyesület  
tagjainak tá jékoztatására  hírlevél  
kerül kibocsátásra a  szervezetben 
folyó munka bemutatására,  
amelynek az első számát tarthatja  
a kezében.    
Az 1956-os forradalom és  
szabadságharc  65. - ,  és a szabad 
Magyarország  30.  évében  
köszöntöm a leendő olvasóinkat és  
kérem, hogy aktív  
közreműködésükkel  járuljanak 
hozzá szövetségünk célkitűzéseinek 
megvalósításához!  

Máté András  

szerkesztő  
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Kedves Bajtársak!  

 

Megtiszteltetés számomra, hogy a 

levélszavazás után 2021. július 26-án a 

közgyűlésen elnöki megbízásomat 

megerősítettétek és bizalmat 

szavaztatok.  

A szövetséget nem csak vezetni 

szeretném, hanem szolgálni is. 

Igyekszem a törvény és igazság 

szellemében dolgozni bajtársaim 

érdekében.  

Köszönöm a leveleteket, 

a telefonhívásaitokat és a biztató 

szavakat! 

Tisztelettel:  

 

 

 

 

 

Csigás Zoltán  

1956-os MSZVSZ elnöke  
 

Jó munkát, Elnök úr!  

A járványügyi helyzet teremtette 

rendkívüli jogrend szűk korlátai  között 

megtartott levélszavazásos elnökválasztás 

eredménye  szerint, a Világszövetség új 

elnöke Csigás Zoltán lett.  

Az új elnökre nem kis feladat hárul. 

Rendbe kell tenni  a központi ügyvitelt,  a 

pénzügyeket, a tagnyilvántartást, 

rendezetté kell tenni a testületi működést, a 

tagsággal való kapcsolattartást, a 

közkapcsolatainkat, eközben végrehajtani 

az ez évi szakmai  programot,  felkészülni 

a zárt és a nyitott változatú megvalósításra.  

Vissza kell állítani a demokratikus 

normákat és a kölcsönös tiszteleten alapuló 

bajtársi légkört! 

Embert próbáló feladat, melyben az 

új elnök számíthat alelnökeire, a 

választmányra és a tagság  túlnyomó 

részére.    

Gratulálunk! Együtt sikerülni fog 

a megtisztulás!  

Dr. Petrasovits Anna  

alelnök    

 

TÁJÉKOZTATÓ  

A szövetség választmánya folyó év 

augusztus 30-án (hétfő) tartja soron 

következő ülését amelyen személyi 

kérdések vannak napirenden.  
 

FELHÍVÁS!  

 
Tisztelt szövetségi tagok!  

Kedves jövendő szerzőink!  

 

Kérjük a szövetség tagjait , hogy 

akikhez eljut a hírlevél azok a 

gyorsabb kapcsolattartás érdekében 

küldjék meg központi e -mail  

címünkre  

titkarsag@1956mszvsz.hu -ra 

a saját e-mail elérhetőségüket!  

 

Kérjük, hogy írásaikat minden 

esetben word formátumban ,  a 

fenti e-mail címre  küldjék meg!  

Kézzel írott , fénymásolt vagy 

írógépen írt,  szkennelt szöveget 

fogadni sajnos nem tudunk!  

Kellemes nyarat kívánunk!  

Üdvözlettel:  

1956-os MSZVSZ elnöksége  

 

Impresszum  

Kiadó: 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége. H-

1051 Budapest, Nádor u. 36. V. em. • E-

mail: t i tkarsag@1956mszvsz.hu  • 

Web: www.1956mszvsz.hu • Szerkeszti: 

Máté András • Az olvasói levelek 

tartalmáért felelősséget nem vállalunk, 

esetenként szerkesztett, rövidített 

formában jelentetjük meg. Kéziratot nem 

őrzünk meg, és nem küldünk vissza • 

Megjelenik időszakosan, változó 

terjedelemben és példányszámban.  

Felelős kiadó: Csigás Zoltán, az 1956-os 

MSZVSZ elnöke. 

 

mailto:titkarsag@1956mszvsz.hu
mailto:titkarsag@1956mszvsz.hu
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Isten éltessen Magyarország!  

 

Augusztus 20-a több mint 

ezer esztendős hazánk 

alapításának ünnepe, melyet 

Szent István első királyunk 

neve fémjelez.  

A kormány több napig 

tartó emlékezéssel tiszteleg a 

jeles ünnep előtt.   

Sajnálatos,  hogy 

szövetségünk (ismert  okoknál 

fogva) nem tud 

bekapcsolódni az 

ünnepségsorozatba. Ez is indokolja szervezetünk teljes megújítását, hogy a 

következő években tiszta lelkii smerettel kívánjunk hazánknak és 

szövetségünknek erőt a további sikeres folytatáshoz.    

Schrötter Tibor  

alelnök  

Tagfelvétel  

 

Azzal a személlyel,  aki a jövőben a szövetség 

tagja kíván lenni a belépése előtt a helyi  elnök 

ismertesse a szövetség alapszabályát,  

tájékozódjon a jelölt belépési szándékáról,  amit 

írásban rögzíteni kell.  

A belépési nyilatkozat a helyi  elnök illetve 

az elnökség által megbízott személy jóváhagyó 

aláírása nélkül érvénytelen!  

A felvett tagnak 2 évig kitüntetés vagy 

segély nem adható, ez alól kivételt  képez a 

halálozás vagy a kórházi  ápolás esete!  

 

Schrötter Tibor  

 

Kitüntetési ügyek  

 

A szövetség által adományozható kitüntetések évente két  

alkalommal március 15 -e és  október 23-a  alkalmából 

kerülnek átadásra.  

Az adományozásról az elnökség dönt.  

Javaslom, hogy az adományozható kitüntetések száma ne 

lépje túl az évi 6 darabot.   

Schrötter Tibor  

(Tájékoztató !  Mivel a szövetség hatályos alapszabálya 

tartalmazza az „Iván Kovács László emlékérem” elnevezésű  elismerést  a 

szövetség elnöke Csigás Zoltán a közalapítvány által a 65. évfordulóra 

jóváhagyott ünnepi költségvetésbe azt betervezte és 400. 000 Ft -ot különített 

el abból az érem megtervezésére és legyártatására.)     
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SZÖVETSÉGI EREDMÉNYEINK 

Közterület elnevezés  

Születésének 80.-, és halálának 65. évfordulója tiszteletére a Fővárosi  

Közgyűlés a szövetség kezdeményezésére Józsefvárosban (Budapest VIII.  

kerület) az Erkel Színház előtti névtelen parkot Szeles Erikáról  (1941-1956) 

fogja elnevezni a forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára.  

Életrajz  

Szeles Erika  Józsefvárosban a Bezerédi utca 11. szám 

alatt él t édesanyjával. A mai II.  János Pál pápa téri Deák 

Diák általános iskolába járt -, (a szövetség 2019. november 

7-én avatta fel emléktábláját az iskolában .  Az eseményről 

készült beszámoló  megtekinthető a szövetség honlapján :  

http://www.1956mszvsz.hu/szeles -erika-emlektablajanak-

avatasa-20191107) majd a felkelés során vöröskeresztes 

mentőápoló volt. 1956. november 7-én a Blaha Lujza tér 

környékén egy felkelő társa mentése közben kapott halálos 

lövést. Józsefvárosban a Fiumei út i nemzeti sírkert 57 -es parcellájában 

hegyezték örök nyugalomra.    

Oktatás  

A szövetség ,  kezdeményezéssel élt a Józsefvárosban található Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar  vezetése felé,  amelynek 

eredményeként az 1956 -os forradalom és szabadságharc ról  szóló tárgy fog 

bevezetésre kerülni a hallgatók számára.    

 

TUDÓSÍTÁS  

 

Dr. Sántha Gábor elhunyt elnök április 23-i  temetésére koszorút küldött dr. 

Orbán Viktor  miniszterelnök és dr. Kövér László  az Magyar Országgyűlés 

elnöke.   

A Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Irodájának vezetője 

Dr. Kun Szabó István  vezérőrnagy  úr április 27 -én hivatalában 

fogadta Csigás Zoltán alelnököt ahol tárgyalásokat folytattak az 

1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója tárgyában.  

 

 

 

http://www.1956mszvsz.hu/szeles-erika-emlektablajanak-avatasa-20191107
http://www.1956mszvsz.hu/szeles-erika-emlektablajanak-avatasa-20191107
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Nagy Imre  (1896-1958) és mártírtársai 

(Gimes Miklós  (1917-1958), Maléter 

Pál  (1917-1958) 1958. június 16 -án 

történt kivégzésének 63. évfordulóján a 

szövetség a Corvin-közben  tartott  

ünnepi megemlékezést június 18-án,  

amelyen az elnökség tagjai  

megkoszorúzták a 60. évfordulón 

felavatott emléktáblát ezután pedig 

Csigás Zoltán alelnök emlékezett meg Balázs Ferenc (1933 -1957) 56-os 

mártírról .   

   

 

(Tájékoztató!   A szövetség a 

Corvin-köz és környezetének 

köztisztasági problémáival 

kapcsolatos  bejelentésére az alábbi 

válasz érkezett:  

„A Corvin köz és környékének 

tisztántartása a Városüzemeltetési 

igazgatóság egyik legfontosabb 

feladata.  Épp ezért  a kézi 

takarítóink naponta 2, hétvégén 

naponta 1 alkalommal takarítják, és 

ürítik a közterületi  edényeket. E 

mellett,  a fertőtlenítő járatunk  hetente 3 alkalommal mossák a térköveket, az 

utcabútorokat, illetve a mozi által elhanyagolt galambürülékeket.  

Megköszönve bejelentésüket,   

Tisztelettel:  Sztanek Endre  Városüzemeltetési  igazgató ,  Józsefvárosi  

Gazdálkodási  Központ Zrt .”  

Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu 

 

 

Az 1956. június 28-án Poznanban 

(Lengyelország) kitört  munkásfelkelés 65. 

évfordulójára a szövetség elnöksége ,  a 

szövetség által a Millenáris parkban 2006 -

ban felavatott emléktáblánál emlékezett  

meg.    

Az eseményen részt vett Jerzy Snopek  

Lengyelország budapesti nagykövete és 

Johanna Urbanská a Lengyel Kulturális  

Intézet  igazgatója.   

Az eseményről készült beszámoló  

megtekinthető a szövetség 

honlapján.(http:/ /www.1956mszvsz.hu/pozn

an-1956-2021) 

(Megjegyzés :  A lengyel 56-os Szövetség 

arany érdemkeresztje kitüntetés magyar tulajdonosa többek között Schrötter 

Tibor  alelnök,  aki 2001-ben részesült  ezen elismerésben.)   

http://www.1956mszvsz.hu/poznan-1956-2021
http://www.1956mszvsz.hu/poznan-1956-2021
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POSTALÁDÁNKBÓL  
 

„Nagyon jól esik, hogy férjemről  

Mádl Ferencről emlékeztek, illetve 

emlékeznek meg.  Jó érzéssel tölt  

el, hogy emlékét kegyelettel  

megőrzik. Munkájukhoz további 

sikereket és eredményeket kívánok! 

Üdvözlettel:  Mádl Dalma”  

(Megjegyzés: Az üzenet küldője 

Dr. Mádl Ferenc (1931 -2011) köztársasági elnök 

(2000-2005) özvegye ).  

„Tisztelt Magyar Szabadságharcosok ! Javaslatukkal 

teljes mértékben egyetértek  (4.oldal oktatás) .  

Természetesen minden ilyen irányú kezdeményezést 

támogatok.  Én már egyébként is kb. húsz éve tartok 

választható előadást  egyik félévben a szovjet  típusú 

diktatúráról, ott külön kiemelve az '56 -os forradalmat 

és szabadságharcot,  a második félévben pedig a  

koncepciós perekről,  ahol külön kitérek a forradalom 

utáni megtorlásokra. A Közszolgálati Egyetemen ezen kívül külön 

szemináriumi foglalkozáson is oktatják a szabadságharc történetét.   

Üdvözlettel: Horváth Attila”  (Megjegyzés:  Az üzenet küldője Dr. Horváth 

Attila alkotmánybíró, egyetemi tanár) .  

„Tisztelt Világszövetség!  Fontosnak tartom, hogy ne merüljön 

feledésbe és az utókor is megismerje az 1956 -os forradalom és 

szabadságharc áldozatos hőstetteinek emlékét.  

Tisztelettel:  Dr. Kun Szabó István vezérőrnagy főhadsegéd  

Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Iroda”  

 

 

„Szeretném megköszöni kedves soraikat,  a 

Széchenyi -díjjal történt elismerésem kapcsán.  

A jövőben is készséggel állók a szervezetük 

rendelkezésére és ezt a VERITAS Tör ténetkutató 

Intézet és Levéltár munkatársai nevében is 

jelezhetem. Tisztelettel és üdvözlettel:  Prof.  Dr. 

habil. Szakály Sándor egyetemi tanár, 

főigazgató, VERITAS Történetkutató Intézet  és Levéltár”  

 

„Támogatom egy konkrétan az 1956 -os 

forradalom és szabadságharcról szóló tárgy 

meghirdetését . Üdvözlettel:  Szabó István 

dékán  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar”  
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RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS  

 

Csigás Zoltán elnöki mandátumát 5 évre  meghos szabbító                               

rendkívüli közgyűlés  2021. július 26.  

 

Az elnök hirtelen halála miatt , a pandémia szűkre szabott keretei között, az 

alelnökök 2021. áprilisában a tagsághoz intézett körlevelükben Csigás Zoltán 

alelnök társukat javasolták új elnöknek.  A  teljes elnökség mandátuma 2023. 

március 31-én járt volna le.  Az  alelnökök azon a véleményen voltak,  hogy az 

új elnök  és az új alelnök mandátuma is ekkor járjon le. A Fővárosi  

Törvényszék viszont az alapszabályra hivatkozva Csigás Zoltánt és a helyére 

választott alelnököt 5 évre,  azaz 2026.  április 30-ig tartotta törvényesnek 

megválasztani. Csigás Zoltán levélszavazáson történt  megválasztását  

azonban elfogadták.  ( Nem így egyik vezető tisztségviselőnk,  aki a jelenlévő 

közjegyző  előtt  nyilatkozta,  hogy akármi lesz az eredmény,  ő megtámadja.)  

Ezt követően is folyamatos próbálkozás történt a Fővárosi Törvényszék 

végzésének figyelmen kívül hagyására.  Egy négy-öt főből álló csoport ,  

többszöri figyelmeztetés ellenére sem tanúsított ti szteletet  a törvényszéki 

döntés iránt, megkérdőjelezte a jogalkalmazó végzésének  törvényességét .  A 

zavarkeltő bekiabálások és folyosói dezinformációk azonban lepattantak a 

tagságról. A provokáció eszközéhez fordult néhány tag,  a kudarcot érzékelve, 

agresszívebb harcmodorra váltott,  majd látványosan távozott a közgyűlésről 

(Lásd a készülő videót  a honlapon).  A közgyűlés sikeresen elvégezte 

munkáját,  Csigás Zoltán  elnök  mandátumát 2026.04.30.-ig 

meghosszabbította,  alelnöknek megválasztotta Pfaff Lászlónét ,a Felügyelő 

Bizottság elnökének  a lemondott Tihanyi Józsefné helyére Máté Andrást ,  

mindkettőjüket öt évre.  Csigás Zoltán ismertette a világszövetség szakmai 

programját és a 2021 -es költségvetést.  A közgyűlés tel jes terjedelmében hang 

és képrögzítésre került,  mely megtekinthető lesz a világszövetség honlapján.  

Dr. Petrasovits Anna  

alelnök    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idős bajtársaink közül 

sokan jelezték, hogy 

betegségük és a nagy 

hőség miatt nem tudnak 

személyesen részt venni 

a közgyűlésen.  

Felépülést ,  erőt,  

egészséget kívánunk!  

Üdvözlettel:  

1956-os MSZVSZ 

elnöksége  

 

 

 

A közgyűlés egyperces néma 

gyásszal emlékezett meg az 

elmúlt évben elhunyt tagjainkról. 

Egyetlen vigaszunk, a lélek él! 

Találkozunk!  

Nyugodjanak békében! 
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Az 1956-os MSZVSZ Felügyelő Bizottsága és 2021. évi munkaterve  

 

A Felügyelő Bizottság jogi szabályozása  

 

A 2013-ban elfogadott új polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény 

hatályos (alkalmazandó) 2013. március 15 -től) rögzíti és szabályozza a jogi 

személy (továbbiakban: egyesület) felügyelő bizottsága  (továbbiakban: 

bizottság)  a, létrehozásának kötelező esetét  (amely szerint kötelező a 

bizottságot létrehozni, ha a tagság létszáma a 100 főt megh aladja)  

b, függetlenségét  (a bizottság tagjai függetlenek, tevékenységük során nem 

utasíthatóak!)  c, feladatát  (a bizottság feladata, hogy az ügyvezetést 

(elnökség) az egyesület  érdekeinek megóvása (szövetségi célok 

megvalósulása ,  pénzeszközökkel való felelős gazdálkodás ) céljából 

ellenőrizze) d, ellenőrzési hatáskörét  (a bizottság feladata a jogszabályok, 

az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtá sának, betartásának 

ellenőrzése. A bizottság köteles az előterjesztéseket megvizsgálni, és az 

ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni .  A 

bizottság az egyesüle t  irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,  könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől  (alelnökök)  és egyesület  

munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,  az egyesület fizetési számláját, 

pénztárát , értékpapír - és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja ) e, a tagok felelősségét  (A 

bizottság  tagjai,  ha az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy  nem 

megfelelő teljesítésével az egyesültnek kárt  okoznak ,  azért  felesőséggel 

tartoznak).  

 

A szövetség gazdasági helyzete  

 

2021 tavaszán Dr. Sántha Gábor elnök és Szentiványi György gazdasági 

ügyekért felelős alelnök benyújtotta a szövetség 2021. évi munkatervét a 

Szabadságharcosokért Közalapítvány (továbbiakban: alapítvány)  felé,  amelyre 

13,5 millió forint  működési támogatást  szavazott meg a kuratórium.   

Mivel idén márciusban Dr. Sántha Gábor elnök elhunyt (a szövetség 

bankszámlája feletti  rendelkezési  jog a mindenkori  elnököt illeti  meg) az új  

elnök cégbírósági bejegyzéséig (törvényes képviselő) a szövets égnek az 

alapítvány nem utalja át az elnyert támogatást .    

A szövetség működésének a biztosítása és a működésképtelenség 

(megszűnés) elkerülése érdekében az alapítvány együttműködési  

megállapodást kötött  a szövetséggel,  amelynek keretében céltámogatásként,  a 

2021. évi támogatás terhére 1,5 millió forintot biztosított a szövetség részére,  

amelyet a szövetség szigorú elszámolás mellett többek között a rendkívüli  

közgyűlés megtartására (500 ezer forint) a szövetség működésére (munkabér, 

rezsi  stb.) illetve egyéb fennálló kötelezettségek fizetésére fordított.  

(A megállapodás létrehozásáért köszönetünket fejezzük ki  dr.  Boross Péter 

úrnak a kuratórium tiszteletbeli elnökének, dr. Sömjéni László elnök úrnak és 

Bita Mária úrhölgynek az alapítvány titkárának!)  

Csigás Zoltán elnök úr tájékoztatása  szerint a szövetség jelenleg 

kevesebb, mint 200 ezer forinttal rendelkezik a bankszámláján.  

Az irodákért  bérleti  díjat  nem kell  fizetni ,  azt az alapítvány fizeti ,  de 

minden más kiadás (rezsi) a szövetséget terheli.  
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A szövetség a 65. évfordulóra elkészítette (július 8) és benyújtotta az 

alapítványnak a szakmai programját.  Az alapítvány a 2021. évi támogatás 

terhére  2,7 millió forinttal támogatja a szakmai program megvalósulását ,  

amely kifizetésének feltétele a szövetség bejegyzett  új törvényes képviselője !     

 

A bizottság munkaterve és javaslata az elnökségnek  

 

a, A szövetség stabil gazdálkodása  érdekében a jövőben legalább 5 

millió forint tartalék képzése szükséges  tekintettel  arra ,  hogy a közalapítvány 

által biztosított működési támogatás az esedékes év első vagy második negyed 

évében érkezik meg  és a folyó fizetéseket addig (rezsi,  munkabér stb.) 

biztosítani kell.   

b, a gazdálkodás  racionalizálása érdekében meg kell szüntetni a  

felesleges kiadásokat   

c, független könyvvizsgáló felkérése a sz övetség könyveinek 

ellenőrzésére.   

d, a szabálytalan kifizetések visszaszerzésére  való törekvés (teljesítés 

igazolások felkutatása).  

e, forrás bevonás pályázat útján .   

f, a beszerzéseknél törekedni kell  a költségek csökkentésére.   

g, selejtezési terv alapján tovább kell folyatni a szövetség felesleges 

(ez alól kivételt képeznek a kötelezően megőrzendő (NAV) i lletve az irattári 

törvényhatálya alá tartozó iratok ) 2013 elő tt  keletkezett iratainak a 

selejtezését .  

h, a Lámpás újság megmaradt számait  szét kell osztani a székhelyünk 

szerint működő  (Budapest V. kerület)  intézményeknek (oktatási  

intézményeknek, idős otthonoknak stb.)    

Máté András  

Felügyelő Bizottság elnöke  

SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL  

 

Jász-Nagykun Szolnok megyei szervezet  

A covid járvány harmadik hullámának enyhülése okán és a törvény által  

megengedett gyülekezési lehetőséget kihasználva ,  összehívtam az 1956 -os 

Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Jász-Nagykun Szolnok megyei 

szervezet tagjait 2021. június 15. -re egy tájékoztató megbeszélésre. Sajnos 

már másfél éve nem tudtunk találkozni, de azért a kapcsolatot tartottuk 

egymással. Összejövetelünket, a nemrégiben felújított Vártemplom plébánián 

tartottuk meg, amely egy nagyon szép épület és egy szintén nagyon szép 

környezetben közvetlenül Tisza parton található. A megjelent bajtársak 

köszöntése után megemlékeztem elhunytainkról dr. Sántha Gábor elnök úrról  

valamint Úri Szabó György és Gyulovits Gyula  bajtársunkról és egy perces  

néma felállással adóztunk emléküknek.  Ezt követően a plébánia nagytermében 

beszámoltam az elmúlt időszak történéseiről,  valamint választmányi ülésen 

elhangzottakról. Néhány kérdés megbeszélése után a plébánia udvarán 

hangulatos nyársalás közben baráti beszélgetéssel töltöttük az időt. A jól  

sikerült összejövetelünk zárásaként szép nyarat kívánva búcsúztunk el  

egymástól.   

Bajtársi üdvözlettel:  Szerencsés Sándor Szolnok megyei elnök .  
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KÖZÉLETI HÍREK  
 

75 éves a forint  

 

Tisztelt Bajtársak! 

 

Hírlevelünkben a forint 75. évfordulója 

alkalmából  2021. augusztus 2-án 

kibocsátásra kerülő 5 forintos 

emlékváltozatokra hívjuk fel figyelmüket.  

Hetvenöt éve, 1946. augusztus 1 -jén 

vezették be Magyarországon a 

hiperinfláció letörése érdekében az új f izetőeszközt,  a forintot.  
A forint szó olasz eredetű, a Firenzében vert aranypénz, a fiorino d’oro 

nevéből ered. Magyarországon először a 14. században Károly Róbert veretett  

aranyforintot , amelyhez a magyar pénztörténet során gyakran tértek vissza .   

A bankjegyforgalom 1946. augusztus 31 -én még csak 355,6 millió forintot tett  

ki. Az első forintban számolt költségvetési év 300 millió forintos hiánnyal 

zárult, az aranyparitás csak névlegesen valósult meg. Kezdetben - speciális 

papír hiányában - csak 10 és 100 forintos bankjegyeket hoztak forgalomba 

ofszetnyomással,  az új 10, 20 és 100 forintosok nyomása 1947 -ben jó 

minőségű finn és francia importpapíron réznyomással kezdődött el.  

Huszonkét éve nincs már fillér  

1949-ig a Kossuth-címer, 1957 -ig a „Rákosi-címer”, 1990 -ig a „Kádár-címer” 

volt a bankjegyeken, helyükre 1990 -től  az új köztársasági címer került. Egy 

forintnak száz fillér felel meg, de a fillérérméket 1999 -ben kivonták a 

forgalomból,  2008 -ban az egy-, és kétforintos érmék is erre a sorsra  jutottak. 

Jelenleg 5, 10, 20, 50, 100 és 200 forintos pénzérmék, illetve 500, 1000, 

2000, 5000, 10 000 és 20 000 forintos bankjegyek vannak forgalomban.  

Az 5 forintos emlékváltozatok tematikus oldala Gyuró Mónika grafikai 

alkotása alapján valósult  meg, ak inek tervei a februárban lebonyolított 

közönségszavazáson bizonyultak a legnépszerűbbnek.  

Forrás: Magyar Nemzeti Bank  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEMÉLYI HÍREK  

 

Lámpás újság 

 

A szövetség elnöksége pályázat alapján Vennes 

Arankát bízta meg a Lámpás újság ünnepi számának 

szerkesztésével. 

Szabadságharcosokért Közalapítvány 

 

Dr. Boross Péter úr idős korára való tekintettel 

visszavonult (a kuratórium tiszteletbeli elnöke lett) így 

a Józsefváros becsületkeresztjével kitüntetett 

Szabadságharcosokért Közalapítvány új elnöke dr. 

Sömjéni László korábbi alelnök. Dr. Sántha Gábor 

helyére Szentiványi György alelnököt választották a 

kuratórium új tagjának.    
Eredményes munkát kívánunk!  


