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Tárgy: Javaslat Dietrich és Gottschlig Rt 
egykori telephelyén emléktábla 
elhelyezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Ferenciek tere és a Petőfi utca sarkán álló épületben - a Párisi udvarban -alapított 
céget Dietrich Emil és Gottschlig 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 Régi posta 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 üzletembernek pedig 1873-ban saját 
pincék, raktárak, pasztörizáló berendezések kellettek, így telket vettek Kőbányán, a 
Füzér utca 30. szám alatt. 

1875-ben a VII. és VIII. kerületben leves- és teaházakat nyitottak, melyek elsősorban a 
szegény rétegeknek kínáltak olcsó étkezést. 

1884-ben az Andrássy úton nyitottak luxus színvonalú boltot, ahonnan házhoz szállítást 
is vállaltak, mellyel sok hazai vállalkozónak mutattak példát. 

Az alapítók útja 1890-ben kettévált. Dietrich Emil fiával külön üzletet nyitott, majd 
néhány évre rá Gottschlig József is visszavonult a szakmától. Boltjait fia, Ágoston vitte 
tovább. 

A két, nagy múltú vállalat virágkora az első világégés előtti időszakra esik. A háborús 
korlátozások, a szállítási nehézségek először a Dietrich céget tették tönkre, majd a 
harmincas évek derekán a nagy gazdasági világválság a Gottschlig Ágoston Rt.-nek is a 
végét jelentette. Amikor a céget a bírósági végrehajtók megszállták, mindössze néhány 
száz pengő volt már csak a széfben. 



Kőbánya ipari múltjának megörökítése érdekében - hogy ne csak az egykori 
számolócédulák és plakátok emlékeztessenek rájuk - javasoljuk egy emléktábla 
elhelyezését a X. kerület Füzér utca 30. szám alatti épület falán. 

Az előterjesztést Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete Kulturális és Oktatási Bizottsága 2010. augusztusi ülésén tárgyalja, a bizottság 
álláspontját a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a kőbányai Dietrich és Gottschlig Likőr-, Rum-, és Cognac Gyár 
alapítóinak tiszteletére emeltessen emléktáblát a Budapest, X. kerület Füzér u. 30. szám 
alatti ház falán a képviselő-testület felhalmozási célú kerete terhére. 
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Verbai Lajos Polgármester Úrnak 

Javaslat: 

A X. ker. Füzér u. 30 szám alatt működött a 
-Dietrich és Gottschlig Rt- Likőr, Rum -és Cognac Gyár, tea 
nagykereskedés, mely egykor Kőbánya legnagyobb ilyen telepe volt. 

Kőbánya ipari múltjának megörökítése, múltunk emlékének ápolása 
érdekében a meglévő új lakóházon emléktábla elhelyezését javaslom. 

Kérem a Polgármester Urat javaslatom támogatására. 
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