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Állatforgalmunk 1927-ben. 
Mouvement des bestiaux en Hongrie, en 1927. 

Résumé. Le mouvement intérieur des bestiaux, 
qui se fait surtout aux foires à bestiaux, présente 
en 1927 un certain fléchissement par rapport à 
l'année précédente. Aux quatre principales espè
ces d'animal, le nombre des animaux amenés a 
baissé; quant au nombre des animaux vendus, seul 
celui des chevaux a augmenté quelque peu. Toute
fois, la diminution du nombre des animaux 
vendus (2'6%) ayant été bien inférieure à celle de 
l'offre (Î2'2%), on peut dire qu'en général, les 
foires à bestiaux ont eu plus de résultat 
qu'en 1926. D'après les nombres proportionnels obte
nus par le rapprochement des données de la vente et 
des animaux amenés aux foires, on a vendu 44% 
de porcs, contre AO'8% en 1926; 37'3% de mou
tons (34-6% en 1926); 34'2% de bêtes à corne 
(30'8% en 1926); 19'8% de chevaux (17'8% en 
1926). 

Le fléchissement du mouvement de ces foires 
a été dû en partie à la diminution notable de Vex
portation: on a exporté 23'0% de moins de besti
aux qu'en 1926. Par contre, l'importation des ani
maux vivants a fort augmenté (surtout pour les 
animaux reproducteurs); malgré cela, le nombre 
des animaux importés n'a représenté que 0'6% des 
exportations. 

C'est principalement en Autriche, en Tchéco* 
Slovaquie et en Italie qu'on a exporté des ani
maux vivants: la Suisse, la Belgique, la Grande-
Bretagne, la Roumanie, la Russie, la Turquie, la 
France, l'Allemagne et la Grèce ont figuré pour de 
moindres quantités dans l'exportation. 

Az országos állatvásárok forgalmára vonatkozó 
adataink szerint a belső állatforgalom (1. I. sz. k i 
mutatást), az 1927. év folyamán szűkebb keretek 
között mozgott, mint az előző években. A külön
böző állatfajokhoz tartozó összes haszonállatokat 
számításba véve ugyanis a hazai állatpiacokon 
1926-ban 4,330.284 db, 1927-ben csak 3,803.393 db 
állat került felhajtásra. De a mult évben nemcsak 

a felhajtás mértéke csökkent, hanem azzal párhu
zamosan, a vásárokon eladott állatok száma is 
visszaesett; a vásárokra hajtott állományból 
ugyanis, szemben az 1926. évi 1,244.886 db-bal, a 
mult évben összesen 1,211.925 db szarvasmarha, ló, 
juh és sertés adatott el. A visszaesés tehát az el
adásoknál nem volt oly nagymértékű, mint a fel
hajtásoknál, mert míg az összes felhajtott állatok 
száma 12*2%-kal, az eladott állatok darabszáma 
csak 2*7%-kal csökkent. 

A forgalom hanyatlása a kínálat terén mind
egyik állatfajnál bekövetkezett. A keresletet te
kintve, csak a sertéspiacok képeztek kivételt; azo
kon a mult évben mintegy 15 ezer darabbal több 
sertést adtak el, mint 1926-ban. 

A felhajtás csökkenésének egyik oka bizo
nyára az, hogy az 1927. évben a takarmányozási 
viszonyok megfelelő alakulása folytán az állattartó 
gazdák saját gazdaságukban legtöbbször elegendő 
takarmányfélével rendelkezvén, állatállományuktól 
nem kényszerültek megválni oly mértékben, mint az 
1926. év folyamán. A belső állatforgalom csökke
nését továbbá részben az is előidézte, hogy a kül
földi kereslet hanyatlása folytán élőállatkivite
lünk a mult évben meglehetősen visszaesett. 

H a figyelembe vesszük, hogy az egész állatfel
hajtásnak 1921—1925-ben évenkint átlag 25'2%-a, 
1926-ban 28'7%-a, 1927-ben pedig már 3l*9%-a gaz 
dát cserélt, a mult évben elért eredmény a forga
lom csökkenése dacára, nem mondható kedvezőt
lennek, mert ezek az adatok a felhajtások és az 
eladások egyensúlyára vallanak. 

Az egyes állatfajok forgalmát vizsgálva kitűnik, 
hogy, mint az előző években, az 1927. évben is a 
sertésvásárok sikerültek legjobban. Egyedül ennél 
az állatfajnál növekedett az eladások darabszáma. 
Ennek a körülménynek és a felhajtások kismér
tékű visszaesésének tudható be, hogy míg a fel
hajtott sertéseknek az 1921—1925. évek átlagában 
33*4%-a, 1926-ban 40*8%-a, addig a mult évben már 
44*9%-a kelt el a piacokon. A juhvásárok már va
lamivel kedvezőtlenebbül zárultak, de az eladások-

I. Az országos állatvásárok forgalma az 1921—1927. években. 
Mouvement des foires à bestiaux en 1921—1927. 
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234.097 

580.622 
795.929 
756.859 

385.576 
567.395 
542.779 

181.574 
247.186 
242.245 

55.194 
105.793 
87.381 

193.655 
324.512 
339.520 



nak a felhajtásokhoz való arányszáma a szarvas 
marha- és a lóvásárok eredményeit még mindig je
lentékenyen meghaladja. A felhajtott juhoknak 
ugyanis az 1921—1925. évek átlagában 30*6, 
1926-ban 34'6, 1927-ben 37*3 %-a eladatott. A 
szarvasmarhavásárokon a kereslet már szűkebb ke
retek között mozgott, de ezek a vásárok is job
ban sikerültek, mint az előző években. A szarvas
marhafelhajtásnak az 1921—1925. évek átlagában 
27*5%-a, 1926-ban 30'8%-a, a mult esztendőben pe
dig 34*2%-a elkelt a vásárokon. A lóvásárok nem 
voltak i ly eredményesek, de a keresletnek a kíná
lathoz való aránya 1927-ben mégis kedvezőbb volt, 
mint annak előtte; a felhajtott lovaknak az említett 5 

év átlagában 16'8%-a, 1926-ban 17'8%-a, a mult év
ben pedig 19*8%-a eladatott. 

Az országos állatvásárok forgalmát nemcsak 
a belső gazdasági szükségletek és a húsfogyasztás 
alakulása szabályozza, hanem arra a külföld ré
szére történő vásárlások is döntő hatással vannak. 
Az országos állatvásárok forgalmának mult évi visz-
szaesése, mint már említettük, részben annak tudható 
be, hogy a külföldi elhelyezés lehetősége a mult év
ben kedvezőtlenebbül alakult, mint az előző évek
ben. A kivitelre került szarvasmarha-, ló-, juh- és 
sertésállomány darabszáma a tárgyalt évben 
23-0%-kal kisebb volt, mint 1926-ban (1. II. sz. k i 
mutatást). Az 1926. évben ugyanis 318.033 külön

ít. Élőállatok külkereskedelmi forgalma az 1926 és 1927. években. 
Mouvement du commerce extérieur des animaux vivants^ en 1926 et 27. 
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féle állatot, mult esztendőben pedig csak 245.018 
darab állatot exportáltunk. A csökkenés, a lovak 
kivételével, mindegyik állatfajnál elég tekintélyes; 
lovat 99 darabbal többet értékesítettünk a mult év
ben külföldön, mint 1926-ban. 

A behozatal 1927-ben meglehetősen megnöve
kedett, amennyiben több mint kétszer annyi 
szarvasmarhát (2135 darabot), háromszor annyi ju
hot (1107 darabot) és több mint kilencszer annyi 
sertést (833 darabot) hoztunk be. mint 1926-ban. 
Egyedül a lóbehozatal csökkent, az előző évinek 
nem egészen egyharmadára. Megjegyezzük azon
ban, hogy az összes behozott állatok mult évi da
rabszáma, az import ily arányú növekedése dacára, 
a kivitelben szereplő haszonállatoknak mindössze 

0*6%-át tette. Élőállatexportunk főleg Ausztriába, 
Cs( h-Szlovákiába és Olaszországba irányult, de k i 
sebb menyiségekkel Oroszország, Svájc, Belgium. 
Nagy-Britannia, Románia, továbbá Török-, Fran
cia-, Görög- és Németország is résztvett kivi te l i for
galmunkban. 

Említést érdemel, hogy a vásárokon kívül tör
tént eladásokat számításba nem véve, a vá? ár okon 
eladott állatok létszámának és a kivitelre került ál
latok darabszániának egybevetése útján nyert ada
taink szerint a mult évben az országos állatvásáro
kon eladott lovaknak 12*4 (1926-ban 12*1) %-a, 
szarvasmarháknak 13*6 (16*1) %-a, a juhoknak 
28*1 (36-8) %-a és az eladott sertéseknek 343 
(48-6) %-a külföldre szállíttatott. Sz. Z. dr. 




