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Tisztelt Képviselő-testület! 
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Tárgy: Javaslat Dietrich ,,, , , űottschlig"""'"'· 
Részvénytársaság egykori 
telephelyén emléktábla elhelyezésére 

A Ferenciek tere és a Petőfi utca sarkán álló épületben- a Parisi udvarban -alapított 
céget Dietrich Emil és Gottschiig József. 1865-ben nyitották meg a sajátos profilú 
üzletet, a gyarmatáru-kereskedelem speciális ágával foglalkoztak: kizárólag rumot és 
teát árultak. Első pesti üzletüket a "Thea növényhez" címezték. A vállalkozás olyan 
sikeresnek bizonyult, hogy három év múlva kinőtték a boltot, újat nyitottak a közelben, 
a Váci és Régiposta utca sarkán, melyet Peking városához címeztek. 1867 -ben 
konkurenciájuk támadt, újítaniuk kellett, ezért 1870-ben - elsőként Magyarországon -
megkezdték a palackozott sör árusítását. 

Az ötlet bevált, a palackos sörök lassan eljutottak a háztartásokba, a két üzletembemek 
pedig saját pincék, raktárak, pasztörizáló berendezések kellettek, így 1920-ban telket 
vettek Kőbányán, a Füzér utca 30. szám alatt, majd az információk szerint június 
hónapban megkezdték a termelést. Az emléktábla avatására 2011. június hónapot 
javasoljuk, a kőbányai Szent László Napok keretében. A levéltári kutatások során 
sikerült fellelni a céggel kapcsolatos dokumentációkat és tervrajzokat (1. számú 
melléklet), így megállapítható, hogy a vállalkozás 1938. évig kerületünkben működött. 

Kőbánya ipari múltjának megörökítése érdekében a Képviselő-testület a 
1969/20 l O.(VIII.26.) határozatában kinyilvánította szándékát a táblaállítással 
kapcsolatban. 

A tábla szövegét véleményezte a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által választott Műemlék Bizottság, melyet az alábbiak szerint 
javasolunk elfogadásra: 

EZEN A HELYEN NYÍLT MEG 

A DIETRICH EMIL ÉS GOTTSCHLIG JÓZSEF ÁLTAL 1920-BAN ALAPÍTOTT 

TEA, KÁVÉ, LIKŐR, RUM ÉS COGNAC FORGALMAZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 

AMELY MAGYARORSZÁGON ELSŐKÉNT GY ÁRTOTT PALACKOZOTT ITALOKA T. 

AZ EMLÉKTÁBLÁT ÁLLÍTTATTA 

KŐBÁNYA ÖNKORMÁNYZATA 

2011 
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Az emléktábla elhelyezésére ajánlott ingatlan ma már egy több lakásos társasház, így 
minden lakó beleegyező nyilatkozatára szükség volt, melyet hosszas egyeztetés után 
sikerült megszerezni (2. számú melléklet). Ezek után árajánlatot kértünk, mely szerint a 
tábla elkészítése és felszerelése 125 175 Ft (3. számú melléklet). 

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 2011. március 3-ai ülésén 
megtárgyalta és 10 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 
26-án emléktáblát kíván állítani a kőbányai Dietrich és Gottschiig R. T. Likőr-, Rum-, és 
Cognac Gyár alapítóinak tiszteletére a Budapest, X. ker. Füzér u. 30. szám alatti ház 
falán. Az emléktábla szövegével egyetért. Az emléktábla elkészítésére és felszerelésér 
125 175 Ft összeget biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete 
terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. március 3. 

Törvényességi szempontból látta: 

~ HegedűsK~y 
megbízott jegyző 

2011. június 30. 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr Szabó Krisztián jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

,~~n 
Weeber Tibor 
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mat értünk el. 

Gyártmányaink elöbyös értékesi thetése céljából" továb-! 
bá nagy vevökörünk kényel:nére, szükségesnek tartottuk .kulön 
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elárusító üzlethelyiségnek létesi tését. E célból a föváros ! 
kÖ~pontjában-. IV. vác~l 'u. ri. szám alatt kÜlön elárusi~ö.- l 
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Úzl etet ~erídeztünk be, -~maly-et .azonban a szÜkség~s ·b~rendezé4 
si niunkálatok fplytaii csak-aJ 1921 évben tudtu~k megnyitn.i. · ·~ 
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A mindjobb~ fokozódó forgaÍmunk, valamint a mi~din- } ' , .- . 
kább gazdaságosabbá váló uz~munk folytán joggal remélhetjük, ; 

h~gy -a jövÖben fok~zpt~bb ~~_edményeket fogunk elérni. Ennek ·• 
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. - - .· -- - -~- . :·· _ _-· ·-. -:-?·-!-~J----:.~--.--::_-~-~-''·:::·_,_ ... --.: -- :. . .... _. - ·:·f __ :· ·; 

bit~s~t, am_ivel vetököttpl(:;i_~~~y.eiuek foko~o~tabb kielégf;... _ l 
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is- megvt~·qg<l.l~:-~:~( }l,el:y,eá~ek _t~lá.lt zátszámadás9:trat á t.· 
KIJzgyüléS ~{é t~i~~~~t'~i!J, ,m~l}' s"z"rÍnt áz eínmlt éV me!!fe~ 
l el ö al~pszabá.J:y::s,i~:r~ 1eira~o~ uiá.Ii ~16. 7lflf.17 kor. tiszta 
nyereséggel- z~;u~·t-; É'obol·- ~lap~zabályaink 30§-a értelmében -

levonandó: 
az· igazgat~$?-g: lOi~os jut~l ékára. 

á tartaléfaiáp létesi tésér~\ó%' 

41.671+.~1 ~orona 

41~674.41 " 
---~-----~------

ugy hogy a t.Közgyülés rendelkezé-
s~re árl -. 333,395.35 korona. 
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az alaptöke 5~-os osztalékára 150.000 korona :} .. 
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5. napirendi pont: 
Dietrich-Gottschfing likőrgyár Rt. egykori telephelyének tiszteletére emléktábla elhelyezésével 
kapcsolatos kérdések megbeszélése, határozathozatallaL 

levezető elnök: A X. kerületi Önkormányzat kérésének megfelelően terjesztem elő ezt a napirendi 
pontot, mivef az emléktábla elhelyezése a Társasház homlokzatára kerül, ezért, ehhez a tulajdonosok 

--------hozzájárulása szükséges. 

3/2010.11.03. határozat: 
A közgyűlés 3915/10.000 igen, 0/10.000 nem, 0/10.000 tartózkodás mellett megszavazza, hogy a 
X. kerületi Önkormányzat emléktáblát helyezzen ki a Társasház homlokzati falára. 



Oktatás 

Feladó: 
Címzett: 
Elküldve: 
Tárgy: 

"Baranyi Anikó Anna" <baranyi_aniko@kobanya.hu> 
<zsiros.szilvi@kobanya.hu> 
2011. március 4. 11 :35 
Fw: Tábla árajánlat kérése 

----- Original Massage ----
From: venusz gergely 
To: Baranyi Anikó Anna 
Sent: Friday, March 04, 2011 11:06 AM 
Subject: Re: Tábla árajánlat kérése 

Tisztelt Baranyi Anikó Anna! 

Köszönöm megkeresését. 

Árajánlat: 
Dietrich- Gottschiig emléktábla 
0,7x0,9 márvány tábla rozetákkal, akasztóval: 25.000.-
232 db x 270 Ft/db: 62.640.-
Szerelés: 12.500.-
ÁFA: 25.035-
Összesen: 125.175.-

Tisztelettel: Vénusz Gergely 

l. oldal, összesen: l 
r 
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