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Összefoglaló helyzetjelentés.1) 
Résumé de la situation en Hongrie 
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M o ii v e m eut de la population. En 
novembre 1928, on a contract, 13.468 mariages 
(19'30loo). Le nombre proportionnel en dépasse deux 
fois la moyenne annuelle: d'ailleurs l'augmenta* 
tion n'est pas extraordinaire: en novembre, les ma
riages sont toujours plus fréquents. Le nombre des 
naissances a été de 16.558; la proportion brute 
(23'7 pour 1000) en a été supérieure de 2'0 au mois 
correspondant de l année dernière. Il y a eu H'091 
décès, soit 920 de plus quen novembre 1921: la 
proportion brute de la mortalité a été de 15'9, 
contre 14-'6 au mois correspondant de l'année der
nière. La mortalité infantile a également présenté 
des écarts considérables. Sur 100 naissances vivan
tes, il y a eu ll'l décès de moins d'un an, contre 
15'8 en novembre 1927. Il paraît qu'aucun mois du 
Ile semestre ne peut atteindre les nombres propor
tionnels relativement favorables du 1er semestre et 
que, dans ces circonstances, la mortalité infantile 
annuelle sera élevée. Le nombre des décès par tu
berculose a été de 1132. soit V62 pour 1000 habi
tants. 

L'accroissement naturel de la population a été 
de 5467 (7*8 pour 1000). 

Chômage. En novembre, les Syndicats socia
liste-chrétien et social-démocrate ont inscrit 13.154 
chômeurs, soit 0'3% de plus qu au mois précédent 
et 5'8% de plus qu'au mois correspondant de l'an
née dernière. Parmi les chômeurs, il y avait 11.650 
hommes (88*7%) et 1.504 femmes (11*3%). Le 
nombre des hommes s'est élevé de 0'4%, tandis que 
celui des femmes a diminué de 0'1%. 

Le nombre des chômeurs de Budapest (7.271) 
représentait 55*3% de tous les chômeurs: il a baissé 

*) A külkereskedelmi forgalomról Szemlénk 
,.Magyarország külkereskedelme 1928 november ha
vában" című cikkben számol be. —- Pour le com
merce extérieur, voir l'article intitulé ^Commerce 
extérieur de la Hongrie en novembre 1928". 

de J'1% par rapport au mois précédent, cependant 
que celui des chômeurs de province a aug
menté de 2'1%. Au point de vue de la profes
sion, le chômage s'est accru dans l'industrie du 
bois (-\-27'4%), dans l'industrie du vêtement 
(-\-21'l%) et dans l'alimentation ( + 10*8%); il a 
diminué dans Vindustrie du cuir (—35*9%), parmi 
les travailleurs intellectuels (—lî'2%) et les em
ployés d'hôtels et de restaurants (—6'6%). 

Les Offices de placement ont enregistré 14.927 

chômeurs. 0:182 offres et 4.343 placements. On a 

placé 29'1% des chômeurs (à Budapest 22*7%, en 

province 42'8%). Sur 100 offres on comptait 241 

chômeurs (èi Budapest 296, en province 172). 

Effectif des v éhicul es à moteur. 

En novembre, l'effectif des véhicules à moteur 

s'est élevé ci 24.088, dépassant de 312 unités, soit de 

1*3%, celui d'octobre dernier et de 35'9% celui de 

novembre 1927. C'est le nombre des camions qui 

a le jdus augmenté (-\-2%): celui des automobiles 

à personnes s-est accru de 1*4%; celui des automo
biles de louage, de 1*3%; celui des autobus, de 

1*2%; celui d"s motocyclettes, de 0*8%. 

A Budapest, le nombre des véhicules à moteur 
s'est élevé à 13.378, présentant une augmentation 
de 80 unités (+0*6%) par rapport au mois précé
dent et représentant 55*5% de l'effectif de la Hon
grie entière. 

Formation des pttx. En novembre dernier, 

l'indice des p r i z d e g r o s a baissé en Hongrie 

de 138 à 137, soit de 1 point. Parmi les objets 

d'alimentation, les céréales ont continué à baisser; 

en outre, en constate une diminution considérable 

pour le prix de la graisse, de l'oeuf et de la pom

me de terre. La viande de boeuf, l'haricot et le 

beurre ont légèrement augmenté, mais puisque la 

hausse en a été bien inférieure à la baisse des 

autres vivres, l'indice des objets (ralimentation a 

en définitive diminué de 2 points. Dans le groupe 



tíes matières premières et produits de Vindustrie, 

les prix n'ont pas trop changé. Le coton brut, les 

fils de coton, la laine brute et le bois de construc

tion ont augmenté quelque peu, tandis que le prix 

du son et des tissus de laine a légèrement baissé. 

L'indice du coût d e la vi e, g compris le 

loger, est descendu de 119*3 à 118'3. Les prix des 

articles de vêtement, du chauffage et de l'éclairage 

sont restés stationnaires; l'indice des objets d'ali

mentation a diminué essentiellement (—2*5 points) 

par suite de la baisse de la gréasse, de la farine à 

faire cuire, du sucre et de la pomme de terre. Les 

haricots ont continué à augmenter. 

Sans les loyers, l'indice a diminué un peu 

moins: de 1301 à 128'4. 

Dépôts en banque. Aux 13 principales ban

ques budapestoises et à la Caisse d'épargne postale, 

les d é p ô t s d'é p a r g n c se sont élevés en no

vembre à 484*9 millions de pengős (J\-15*4 millions), 
atteignant 48*4% de Yeffectif de 1913. 

Les d c p ô t s en c o m p t e s c o u r a n t s y 
ont monté de 865'3 millions de p. à 877*0 millions 
( + ît*7 millions), dépassant de 2'4% l'effectif de 
1913. 

U indice des actions, qui montre la formation 
de la vedeur des actions cotées et la Bourse de Bu
dapest, s'est élevé en novembre de 18*8 à 19*1. La 
tendance à la baisse, ayant duré depuis des mois, 
s'est arrêtée et la Bourse s'est quelque peu ranimée, 

maïs en général les cours ne se sont pas affermis. 

Ce sont surtout les actions d'entreprises chimiques, 

de gaz, d'électricité, de mines et de briquette-

ries cjui ont haussé considérablement, tandis que 

les actions de minoterie et de raffineries de sucre 

ont l égerem en t baissé. 

Insolva bilit es. En novembre, le nombre des 

nouvelles insolvabilités s'est élevé de 105 à 

11'i, dépassant de 8*6% celles du mois précédent. 

Le total des actifs a été en chiffres ronds de 

5.657.000 pengős; celui des passifs 8,897.000 p. 
contre respectivement 4,153.000 et 6,909.000 p. au 
mois précédent. Le nombre les î n s o l v a b il i t é s 
terminée s s'est élevé de 62 à 95 (53*2% de 
plus qu'en octobre). Le total des actifs de celles-là 
a été de 1,941.000 de pengős: celui des passifs, 
de 3,605.000 p. 

Des nouvelles insolvabilités, 29*8% ont eu lieu 
à Budapest: 34 cas avec 3,400.000 p. d'actif et 
5,593.000 p. de passif. Des insolvabilités terminées, 
31 (32*6%) l'ont été dans cette ville avec 976.000 
pengős d'actifs et 1,779.000 pengős de j)assif. 

Lettres de change firotestées. Le 
nombre des lettres de change protestées en no
vembre montre tant en nombre qu'en valeur une 
diminution par rapport au mois d'octobre. Le 
nombre (9'8ft4) en a été inférieur de 870 à celui 

d'octobre et la valeur de 1,643.157 pengős à celle 
d'octobre, elle n'était que de 6,811.626 pengős. 

A Budapest, il a été protesté 3.573 lettres de 
change (35'9% du nombre global), d'une valeur to
tale de 2,799.500 pengős (41*1% de celle de toutes 
les lettres de change prolestées en Hongrie). 

Népmozgalom. Magyarországon az 1928. év 
november havában 13.468 házasságot kötöttek, ami 
1000 lélekre számítva 19'3-as házassági aránynak 
felei meg. Az évi átlagot kétszeresen is meghaladó 
magasságú arányszám, szokásos november havi 
nagyszámú házasságkötésekkel függ össze. 

A születések száma 16.558 volt. A nyers szü
letési arány 23*7 ezer lélekre, ami kerek 2*0-el jobb 
mint a mult év ugyanezen hónapjainak születési 
aránya. 

Kihal lak a szóbanforgó hónapban 11.091-en, 
920-al többen mint az előző év novemberében, ak
kor 14*6 volt a rayera halálozási arány, az idei no
vember hóban pedig 15*9. 

A csecsemő halálozás arányaiban is jelentős 
az eltérés: 1927 novemberében 15*8, az idén 17*7, 
száz élveszületésre számítva. Az év első felének 
viszonylag kedvező arányszámait, úgy látszik a 
második félév egyetlen hónapja sem tudja már fel 
mutatni. Ilyenformán az évi csecsemő halálozás 
magas aránya veti előre árnyékát. 

A gümőkórban elhaltak száma november hó 
folyamán 1132 volt, 1000 lélekre tehát 1*62 az 
arány. 

Természetes szaporodása népességünknek e 
hónapban 5467 lélek (1000-re 7*8). 

Munkanélküliség. Magyarországon a keresztény-
szociédista és a szociáldemokrata szakszervezetek 
által kimutatott munkanélküliek száma 1928 no
vember havában 13.154 volt, tehát 0*3%-kai emel
kedett az előző hónaphoz és 5*8%-kai a mult év 
ugyanezen hónapjához viszonyítva. A munkanélkü
liek közül 11.650 (88*7%) férfi és 1.504 nő (11*3%). 
A férfi munkanélküliek száma 0*4%-kai emelkedett, 
a nőké esett 0 '1%-kal. A budapesti munkanélkü
liek száma 7.271, 55*3%-a az összes munkanélkü
lieknek, számuk az előző hónaphoz képest esett 
1-1%-kal, a vidékieké emelkedett 2 '1%-kal. Foglal
kozási csoportok szerint nagyobb emelkedés lát
ható a faiparnál 27*4%, a ruházati iparnál 21*1% 
és az élelmezési iparnál 10*8%. Csökkent a munka
nélküliség a bőriparnál 35*9%-kai, a szellemi mun
kásoknál 11'2%-kal és a szállodai és étterm. alkal
mazottaknál 6-6%-kal. 

A Hatósági munkaközvetítők november havá
ban 14.927 munkanélkülit, 6.182 munkahelyet, 4.343 
munkaközvetítést tartottak nyilván. Munkához ju
tott a munkanélküliek 29*1 %-a, Budapesten 22'7%-a, 
a vidéken 42*8°/o-a. 100 munkahelyre esett általá
ban 241 munkakereső, Budapesten 296, vidéken 172. 



G ép j ár ni íí áll o m ány. M a gy arország gép j á r mű -
állománya 1928 november havában 24.088, 312 da
rabbal, 1*3%-kai több, mint az előző hónapban, a 
mult év novemberével szemben e szaporodás 35*9%. 
Legnagyobb a szaporodás a teherkocsiknál 2%. A 

Gépjárműállomány a hónap végén. 
Effectif des véhicules à moteur en Hongrie, ci la fin 

da mois. 

M e g n e v e z é s 
Désignation 

1928 
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st M e g n e v e z é s 
Désignation X . X I . D
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Személykocsik —Aut. à per
sonnes 

Bérautók — Aut. de louage 
Autóbuszok — Autobus .. 
Teherkocsik — Autocamions 
Egyéb gépkocsik — Autres 

automob 

' 10.063 
1.196 

498 
3.485 

582 

10.205 
1.212 

504 
3.554 

598 

5.476 
849 
167 

1.928 

420 

Gépkocsik összesen —Auto
mobiles* au total ! 

Motorkerékpárok — Moto
cyclettes 

15.824 

7.952 

16.073 

8.015 

8.840 

4.538 

Géperejű járművek össz. 
Automob. et motoeycl. au 

24.08S 13.378 

személykocsik 1*4%-kai, a bérautók l*3%-kal, az 
autóbuszok 1*2% -kai és a motorkerékpárosok 
0*8%-kai sza porod lak. 

Budapesten a gépjárművek száma 13.378, 
55%-a az összes magyarországi gépjárműállomány
nak. Az elözö hónaphoz képest 80 darabbal, 0*0%-
kal szaporodott. 

Áralakulás. A magyar nagykereskedelmi, index
szám november hó folyamán 138-ról 137-re, vagyis 

A nagykereskedelmi árak indexszámai. 
Indices des prix de gros en Hongrie. 

(1913 = 100) 

1 
>< 

1 è 2 8 

Megnevezés Ol 
lO 
CO 

CO 
(M Ol 

Désignation OS OS > > X* X 

a hó végén — fin du mois 

Élelmezési cikkek és 
mezögazd. termékek — 
Produits agricoles et 
alimentaires .. .. 156 120 120 127 129 132 135 137 135 

Ipari anyagok és termé
kek — Matières né
cessaires à l'industrie 
et produits d'industrie 163 138 130 141 137 136 138 138 139 

Nyersanyagok — Ma
tières premières . . .. 166 128 125 141 139 142 146 148 148 

Gyártmányok — Ob
jets fabriqués 154 132 128 130 128 127 127 126 127 

Belföldi áruk — Mar
chandises de Hongrie 157 120 120 134 134 136 137 137 136 

Külföldi áruk — Mar
chandises étrangères 166 150 139 138 133 132 136 138 140 
Összes áruk — En
semble des marchan-

160 130 126 135 133 134 137 138 137 

egy ponttal csökkeni. Az élelmezési cikkek közül a 

gabonaneműek árlemorzsolódása e hónapban is to
vább folytatódott, ezeken kívül jelentékeny mér
tékű csökkenés mutatkozott a zsír és tojás, vala
mint a burgonya áránál. A marbahús, bab és vaj 
ára ellenben némileg emelkedett. Ez az emelkedés 
azonban jóval enyhébb mértékű vol l , mint a többi 
élelmezési cikkek árcsökkenése, úgyhogy az élelmi
cikkek indexe végeredményben 2 pontos vissza
esést tüntet fel. Az ipari anyagok és termékek cso
portjánál nagyobb arányú árváltozások nem voltak. 
Némileg emelkedett a nyerspamut, pamutfonál, a 
nyersgyapjú és épületi a nagybani ára, míg a korpá
nál és gyapjúszövetnél némi áresés konstatálható. 

A létfenntartási költségek indexszáma lakbér
rel együtt számítva 119*3-ról 118'3-ra csökkent. A 
ruházati és fűtés-világítási költségek változatlan
sága mellett lényegesen — 2*5 ponttal — csökkent 
az élelmezési cikkek költségeinek indexe, a zsír, a 
főzöliszl, a burgonya és cukor olcsóbbodása í'oly-

Egy négytagú munkáscsalád heti kiadásainak 
alakulása indexszámokban. 

Formation des dépenses hebdomadaires d'une famille 
ouvrière de 4 membres, en nombres-indices. 

(1913 = 100). 

Si 
1 9 2 8 

Megnevezés CO 
lO 
Ol 

-c 
Cl 

t>-
Ol VII. VIII. IX. X . XI. 

Désignation 
CD OS Oî g VII. VIII. IX. X . XI. 

. 
a hó vég én — fin du mois 

Élelmezés — Ali
mentation 145 115 115 123-2 130-5 132 8 133-2 129-3 126-8 

Ruházat — Habil
lement .. 166 131 124 129-2 133 9 134-3 134 3 134-3 134-3 

Fűtés és világítás 
Chauffage, éclair. 123 125 134 128-0 1222 120-7 1271 129-4 129-4 

Lakás —Logement 
Összes hetiköltség 

25 46 61 75-u 80-0 85-0 850 85-0 86-3 Lakás —Logement 
Összes hetiköltség 

Frais hebdoma
daires totaux .. 116 102 lös 113-0 117 8 120-1 121-1 1193 1183 

Összes hetiköltség 
a lakásbér nélkül 
Frais hebdoma
daires totaux, 
sans le loyer.. 149 119 III 124-9 129-7 131-1 132 4 130-1 128-4 

tán, míg a bab áremelkedése ebben a hónapban is 
tovább tarlóit. 

A lakbér nélkül számított index, valamivel na
gyobb arányú csökkenést — 130* 1-ről 1284-re — 
mutat. 

Pénzintézeti betétek. A budapesti 13 legnagyobb 
pénzintézetnél és a postatakarékpénztárnál elhelye
zett takarékbetétek álladéka október 31-től novem
ber 30-ig 15*4 millió pengős növekedéssel 484*9 
millió pengőre emelkedett s ezzel az álladék elérte 
az 1913. évinek 48'4%-át. 

A folyószámlabetétek álladéka ugyanezeknél az 
intézeteknél november folyamán 865*3 millió pen-
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göröl 877 0 millió pengöre, vagyis 11*7 millió pen
gővel emelekedett s ezzel a folyószámlabetétek álla
déka 2-4%-kal leple túl az 1913. évi álladékol. 

A betétek alakulása.) 
Formation des depóin.1) 

B e t é t e k 

Depots 

1924 i| 1925 II 19261| 1927 1928 
B e t é t e k 

Depots VI. 1XII. Il XII. 
VIII. 1 IX. 1 X . 1 XI. 

B e t é t e k 

Depots 
1,000.000 P 

Takarékbeté
tek — Depots 
d'épargne . 

Folyószámla
betétek — 
Dépôts sur 
comptes cou
rants . . . 

3-7 

85-2 

30-6 

237-5 

143-0 

378-2 

231-9 

502-3 

364 8 

682-2 

457-3 

799-9 

464-2 

790-4 

469-5 

865-3 

484-9 

877-0 

x) A budapesti 13 legnagyobb pénzintézetnél és a posta
takarékpénztárnál. — Aux 13 principaux établissements de crédit 
de Budapest et à la Caisse d'épargne postale. 

A részvények értéke. A budapesti tőzsdén jegy
zett részvények értékalakulását jelző tőzsdeindex 
november hó folyamán 18'8-ról 19'1-re emelkedeü, 
a már hónapok óta tarló lanyhuló irányzat az el
múlt hó folyamán megállolt s a tőzsde némi meg
élénkülése volt tapasztalható a nélkül azonban, 
hogy az árfolyamok általános megszilárdulása be
következett volna. Az egyes kategóriák közül főleg 
a vegyészeti, továbbá a gáz- és villamossági válla
latok, valamint a bányák és téglagyárak részvé
nyei értek el jelentősebb ári olya memelkedéseket, 
míg a gőzmalmok és cukorgyárak részvényeinél 
némi visszaesés mutatkozott. A többi részvénykate
góriánál érdemlegesebb változás nem volt. 

Részvényindex. 
Indice d'actions. 
(1913 = 100) 

Megne\ ezés 1 »24 nvjr 1927 1928 

VI. 1 XII. i XIÍ. V i i . VIII. IX. X . XI. 

Részvényes
index — In
dice d'ac
tionnaires . 

Vállalat-index 
Indice d'en- ; 
tr epri ses . ! 

| l l - 4 | l 3 - 3 J | 1 0 - 2 

3 0 - 5 30 -7 3 0 1 29*1 

19 1 

29 5 

Fizetésképtelenségek. Magyarországon az új 
fizetésképtelenségek száma 1928 november havában 
105-ről 114-re emelkedett, 8'6%-kal lépte túl az 
előző hónap fizetésképtelenségeit. Az aktíváknak 
összege 5.657 ezer pengő, (előző hónapban 4.253). 
a passzíváknak összege 8.897 ezer pengő (október
ben 6.909 ezer pengő) volt. A befejezett fizetéskép
telenségek száma 62-ről 95-re növekedett 53'2%-kal 
több, mint október havában. A befejezett fizetés
képtelenségek aktíváinak összege 1.941, passzívái

nak összege 3.605 ezer pengő volt. Budapestre esett 
az összes új fizetésképtelenségekből 34, 29'8%-a az 
összes új fizetésképtelenségeknek, 3.400 ezer pengő 
aktívával és 5.593 pengő passzívával. Az összes be
fejezett fizetésképtelenségekből Budapestre esett 31, 
32'6%-a az összes befejezett fizetésképtelenségek
nek, 976 ezer pengő aktívával és 1.779 ezer pengő 
passzívával. 

Fizetésképtelenségek. 
Insolvabilités. 

Év, hó 

Année, 
mois 

Az új fizetésképtelenségek 
Nouv. insolvab. 

A bef. fizetésképtelen
ségek — lnsolv. termin. 

Év, hó 

Année, 
mois 

03 A 

G S 

aktivái
nak 

actifs 

passzí
váinak 
passifs 

S s 

aktívái
nak 

actifs 

passzí -
; váinak 

passifs 

Év, hó 

Année, 
mois -03 O 

Cfl * 
összege P-ben 

en pengős 
oj o összege P-ben 

en pengős 

Összes. 
Total 

1928. I. 180 10,540.408 15,866.036 55 1,181.429 2,769.304 
II. 156 7,656758 11,368.123 69 6,841.247 10,605.769 

III.; 171 6,078.971 9,869.785 87 2,509.263 4,312.354 

ív. ; 153 2,913 928 5,046.152 110 2,589.839 4,786.843 
V. 176 5,295.772 9,263.534 108 3,651.270 6.294.076 

vi.; 164 6,250.859 11,248.040 83 2,192.097 4,136.203 
VII. 115 3,376.188 5,419.582 fc5 2 777.133 4,917.539 

VIII. 67 2,360.503 3,741.368 139 5,691.183 10,227.488 

ix. ! 59 1,484.643 2,360.621 79 3,316.721 4,871.786 
X. 105 4,253.029 6,909.390 62 1,148.717 3,044.701 

XI. i 114 5,657.069 8,897.314 95 1,940.700 3,604810 

Váltóóvások. Magyarországon az óvaloll vál
tók 1928 november havában úgy számbelileg, mint 
ériéket tekintve az előző hémaphoz viszonyítva esést 
mutatnak. Számuk 9.844, 870-nel kevesebb, mint 
október havábaii; A bemutatott váltók értéke 
0,811.626 pengő, 1,643.157 pengővel kevesebb, mint 
az előző hónapban. 

A magyarországi összes válté)k közül Budapest 
3.537 darabbal szerepel, 35*9%-a az összes bemuta
tott váltók számának. A Budapesten bemulatott 
válté>k értéke 2,797.500 pengő, 41*1 %-a az összes 
éri éknek. 

Óvatolt váltók. — Lettres de change protestées. 

Összesen — Total 
Időszak — Epoque db. P 

picces pengős 

1928. I 10.062 7,814.254 
II ' 9.243 6,949.589 

III ! 9.641 6,853.364 
IV 10.549 6,756.663 
V i 10 863 7,021.418 
VI 9.335 5,837.878 
VII 9.789 6,354.609 

VIII 10.286 6,732.836 
IX 9.883 6,815.101 
X 10.714 8,454.783 

XI.*) 9.844 6,811.626 

*) Ideiglenes adat. - - Donnée provisoire. 




