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mellett dolgozott. A hitelező a keresetét a felosztási terv kézhezvételétől számított 15 

napon belül terjeszthette elő. A felszámolás előrehaladásáról a felszámoló minden 

üzletév végén teljes körű jelentést készített az illetékes miniszternek.  

5. A felszámolás befejezése: Ha a feloszlás elrendelésétől eltelt 3 hónap, a 

felszámolást akkor is be lehetett fejezni, ha valamelyik hitelező nem jelentkezett, ha 

valamelyik vagyontárgy nem volt értékesíthető és maradtak kielégítetlen hitelezők. Ha 

maradt kielégítetlen hitelező, a még nem értékesített vagyontárgy a felszámoló 

tulajdonába ment át. A felszámoló köteles volt a vagyontárgyat a vagyonától teljesen 

külön kezelni.  

A felszámolás után a felszámoló elkészítette a végleges elszámolást és a 

miniszter elé terjesztette azt. A miniszter határozott a felmentvény kiadásáról. A 

tartozások kiegyenlítése után megmaradó vagyont a felszámoló a miniszter 

jóváhagyásával kioszthatta a tulajdonosoknak. Ha ez a miniszter jóváhagyása előtt 

történt, a felszámolót kártérítés terhelte. A végső elszámolás jóváhagyása után a 

felszámoló a cégbíróságnál bejelentette a vállalat megszűnését. A vállalat könyveit és 

iratait a felszámoló 10 évig köteles volt megőrizni.   

A következőkben az erzsébetvárosi kávéházak államosítását a Pénzintézeti 

Központ felszámolási csoportjának fennmaradt iratanyaga alapján próbálom 

rekonstruálni.  

 
X., Az erzsébetvárosi kávéházak államosítása a Pénzintézeti Központ 
iratanyagának tükrében 
 

Az EMKE Kávéház és Étterem kft. államosítása   

 
A kávéház államosítása a vállalatvezető kirendelésével kezdődött. A 

kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter az 5.440—(33) — 1.310/1949. Korm. számú 

rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében biztosított joga alapján az EMKE Kávéház 

budapesti (VII., Erzsébet-körút 2.) bejegyzett céghez Gulácsy Dezső budapesti (Elemér-

utca 33. szám alatti) lakost rendelte ki vállalatvezetőül.293 

                                                             
293 Magyar Közlöny, 1949. március 4. (Hivatalos rész) 
2.094/1949. K. Sz. M. számú határozattal vállalatvezető kirendelése.  
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Volt szerencsém találkozni az EMKE egykori tulajdonosának, Muskát László 

fiával, Muskát Péterrel, aki általános iskolás gyerekként élte át a tárgyalt időszak 

eseményeit. Családjukban már 1948-tól beszédtéma volt a különböző vállalatok, majd 

1949-től a kávéházak államosítása. Úgy ítélték meg, hogy az EMKE nem válhat ennek 

áldozatává, hiszen nem alkalmaztak annyi személyt, amennyi felett az akkori törvényi 

előírások szerint államosíthatták volna a kávéházat. Meglátásuk azonban téves volt. 

1949 februárjában már a család cége sem kerülhette el ezt. Február 26-án Muskát Péter 

édesapja a kávéház csúcsforgalmi időszakában, délután egykor ment haza, hogy közölje 

családjával, a ,,dolgozó nép nevében” három kiküldött átvette a kávéházat.294  

1949. február 26-án az EMKE kávéházban jegyzőkönyvet vettek fel, melynél 

jelen voltak az üzem tulajdonosai: Muskát László, Bermann József, Flaschner Ernő; a 

vállalatvezető, Gulácsy Dezső, illetve a szakszervezet megbízott küldöttei.  

A bizottság megállapította, hogy az üzem közadótartózását megfizetni nem 

tudja, ezért vállalatvezetőt rendeltek ki élére. Az üzem tulajdonosai az összes kulcsot 

átadták. Megállapításra került, hogy van egy Mercedes-Benz gyártmányú AG-537 

rendszámú kocsi is Muskát László nevén. A pénztárban 1611 forint 90 fillér 

telefonpénzt és 6177 forint 40 fillér bevételt találtak. A jegyzőkönyv felolvasásakor 

Muskát László kijelentette, hogy az autó személyi tulajdona, az üzem csak a sofőrt és az 

esetleges javítási munkálatokat fizette használati díj fejében. Muskát László levelezést 

folytatott a kereskedelmi és szövetkezetügyi miniszterrel, hogy adják vissza az autóját. 

A Pénzintézeti Központ úgy nyilatkozott a minisztériumnak, hogy a vállalatvezető 

szerint a gépjármű az EMKE kávéház tulajdona, annak javítási költségeit is az üzem 

fedezte. A gépjárműre szükségük volt a további munkához, így az autót Muskát László 

nem kaphatta vissza.  

Az EMKE kávéház ingó vagyonáról 1949. február 26-án 9 oldalas leltárt vettek 

fel. Gulácsy Dezső vállalatvezető a leltárba foglalt tárgyakat a Községi Élelmezési 

Nemzeti Vállalat nevében vette át. A több részre osztott leltárban megtalálhatók az 

üzemi berendezések, a beépített berendezések helyiségekre lebontva, egy edény és 

evőeszköz leltár, illetve az ital-és nyersanyagraktárban fellelhető élelmiszerek. Ezek 

mellett a kölcsönberendezések is külön kategóriát képeznek.  

Az üzemi berendezések leltárában sok bútor volt: 75 négyszögletes kávéházi 

asztal márványlappal, 58 kerek faasztal, 11 különféle kártyaasztal, 12 összecsukható 

                                                             
294 Itt szeretném megköszönni Muskát Péter közreműködését, személyes beszámolóját az EMKE kávéház 
és családjuk történetéről.  
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pótasztal. Az ülőalkalmatosságok közül meg kell említenünk a 26 méternyi kárpitozott 

fali ülőhelyet, a 247 párnázott, támlás széket, a 65 párnázott fotelt, a 103 tonettszéket, a 

36 nádszéket és a 26 nád karosszéket. A helyiségben egy bárpult is volt 9 bárszékkel. A 

padlót 5x5 méteres tarka gépszőnyeg borította. A falakat 30 darab, összesen 80 m²-nyi 

tükör fedte.  

Az öltöző helyiségben 67 személyzeti öltözőszekrényt lehetett megtalálni. Ebből 

következtethetünk a vállalat alkalmazottainak nagy számára. A ruhatárban 6 méteres 

pult volt. A kasszapulton helyezték el a National kasszagépet. Az irodában egy Olympia 

típusú táskaírógépet találtak. Az EMKE tulajdonában állt egy Blüthner és egy Förstner 

gyártmányú zongora is. A zenés műsorokat, esti fellépőket ezeken kísérték.  

A gépesített felszerelések között találunk Berkel sonkavágót, AEG porszívót, 

Hubert márkájú habverőt és motoros kávédarálót. A főzés és melegítés Molnár-féle 

gázmelegítőn és háromkarikás gáztűzhelyen, illetve Csepel-féle négykarikás 

gáztűzhelyen történt. A terítéshez 145 terítőt és 50 hangedlit tudtak felhasználni. Az 

asztalokon 35 fém hamutartót találhattak. A kávéházi kártyajátékokhoz 9 pakli magyar 

kártyát, a römi és kaszinó játékhoz 8 csomag francia kártyát használhattak fel.  

A beépített berendezések feltűnő eleme volt a neon cégreklám. Központi fűtésre 

és vízmelegítésre két Marabu kazánt használtak A belsőtér légcseréjéről 3 központi 

szellőző gondoskodott. Az étterem világítását 12 opálgolyós nagy csillár, 59 különböző 

méretű opálhengeres falikar és 5 opálhengeres állókar biztosította. A fellépő 

zenekarokat 200 wattos reflektorral és két 40 wattos színes mennyezeti reflektorral 

világították meg. A helyiségben 6 sor rejtett mennyezetvilágítás is volt színes égőkkel. 

E mellett a Grillben 24 opálhenger, két tetővilágító opálgolyó, 4 színes reflektor és 

három 1000 wattos színváltó reflektor tette még élvezetesebbé a közönség számára az 

előadásokat. A ruhatár és Grill között rejtett világítást alakítottak ki. 

A konyhai edény- és evőeszközkészlet leltárában 279 vizespohárról, 171 

ballonpohárról, 90 különböző méretű likőröspohárról és 9 koktélos pohárról 

olvashatunk. A kávéfogyasztáshoz 61 dupla és 55 szimpla presszós poharat, 57 üveg 

kávéspoharat és 19 kávéscsészét tudtak felhasználni. 117 feketekávés csészealj, 60 

kávéskanál és porcelán tejkiöntők is a leltárhoz tartoztak.295 A tejszínhabot 39 fém 

habcsészében és 18 porcelán habcsészében kínálták fel. A kávét 187 presszós tálcán 

tudták kivinni a vendégeknek. 

                                                             
295 Lsd. képmelléklet 39. ábra  
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 Ezek mellett találunk 81 porcelán mélytányért, 61 lapostányért, 37 kis 

üvegtányért, 27 nagy üvegtányért, 21 desszertes tányért, 21 vajtányért és 24 tűzálló tálat 

is. 467 darab vegyes cukorkának való fémtálkát leltároztak, melyet az asztalokra 

helyeztek ki, ezzel kedveskedve a vendégeknek. Teáskannából 8, méztálkából 35 

darabról olvashatunk. 17 zománcos, 5 réz és 5 vas lábosban készülhetett az ebéd és a 

vacsora. A sütéshez 18 pléh tepsit és 2 zománcos tepsit használhattak fel. Az 

evőeszközöket két osztályba sorolták. Így I. osztályú késből 101, villából 106, kanálból 

pedig 61 volt. A II. osztályban 68 kés, 80 kanál és 76 villa szerepelt.  

A kölcsönberendezések leltárában megtalálunk egy Carimali márkájú 

eszpresszógépet teljes felszereléssel, 3 villanyórát, egy 23 méter hosszú és 2,5 méter 

széles teraszdobogót, 20 kerti széket és egy mikrofonállványt 3 hangszóróval.  

Az italraktárban külön leltárazták az állami, a Dietz, a Mega és a Pátria 

pincészet borait, illetve az aszúkat, pezsgőket, likőröket, söröket, a szörpöt és a vizet is. 

A nyersanyagraktár leltárában 78 kiló cukrot, 36 kiló pörkölt kávét, 28 kiló pátria 

pótkávét és fél kiló orosz teát találunk. Emellett 38 üveg vegyes befőttet, 8 kiló 

dzsemet, 10 kiló paradicsomot, 40 kiló zsírt és 18 liter olajat is leltárba vettek.  

A felszámolás alá kerülő vállalat általános adatairól szóló kérdőívben a 

következőket olvashatjuk. Az EMKE kávéház és étterem állandó jelleggel nyitva tartott. 

A vállalatvezető Gulácsy Dezső volt, aki 21 órától reggel 7-ig tartózkodott a 

kávéházban. Székely Imre üzletvezető 8-tól 21 óráig dolgozott. A régi tulajdonosok 

Bermann József, Flaschner Ernő és Muskát László voltak.  

A kávéház felszámolását az 10061/1949. II/2. számú miniszteri határozattal 

rendelték el 1949. március 8-án. A lebonyolítási számlaszám 933.228 volt. A 

felszámoló vállalat nyilvántartási lapjából megtudjuk, hogy a hitelezői felhívást 1949. 

március 23-án tették közzé. A Pénzintézeti Központ által összegyűjtött hitelezői 

bejelentésekben 23 magánszemély és cég szerepel, akik a Központ felhívására igényt 

nyújtottak be különböző összegekre, melyekkel a kávéház tartozott nekik. A Községi 

Élelmezési N.V. 80 000 forintot fizetett az üzletért, amit 1949. április 27-én átutaltak a 

VII/A kerületi adóhivatalba. A Pénzintézeti Központ kérésére a budapesti törvényszék 

szeptember 12-én elrendelte az EMKE Kávéház és Étterem kft. megszűnésének 

bejegyzését. A céget törölték a cégjegyzékből.  296    

                                                             
296 A kávéház államosításáról szóló adatok forrása: MOL PK XIXL20m 276. doboz 3797 
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Az EMKE-t átvette a Községi Élelmezési Nemzeti Vállalat és tovább 

üzemeltette azt. Muskát Lászlót nagyra becsülték, személyével a vendégközönséget 

meg tudták volna tartani, így felajánlották neki, hogy az üzletben maradhat, sőt 

felkérték rá, hogy vezesse is azt. Muskát természetesen visszautasította az ajánlatot, 

egykori kávéházába pedig soha többé nem lépett be. Bermann József pincérként 

dolgozott tovább, Muskát László szintén a vendéglátóiparban maradt élete végéig.  

1993-ban Muskát László 3 gyermeke fejenként 175 000 forint értékű kárpótlási 

jegyben részesült, melynek értéke viszont közel sem egyezett meg az EMKE kávéház 

egykori bevételével.  

 

A New-York Kávéház Rt. államosítása   
 

A New-York Kávéház rt. az Erzsébet körút 9-11. szám alatt üzemelt. A cég 

részvénytársaságként működött, rendelkeztek kávéházi és vendéglői iparengedéllyel is. 

Vállalatvezetőnek Hima László felszolgálót, országos távgyalogló bajnokot rendelték 

ki. Ballner Károly, gasztronómiai szakíró 1974-es emlékiratában így írt Hima László 

tevékenységéről: 

,,A Kereskedelem és Szövetkezetügyi Minisztérium a szakszervezet javaslatára

1949. január 15-én nevezte ki a New York vállalatvezetőjévé. Az üzem tulajdonosai, 

tetemes köztartozást hagyva maguk után, disszidáltak és sorsára hagyták az európai 

hírű kávéházat. A kávéház üzemi bizottsága és tizennyolc dolgozója tovább vezette, de 

haszon nem volt és így már ötheti fizetésüket nem tudták felvenni. A szomszéd fűszeres 

reggel szállította a szükséges árukat és estig hitelezte.  

 Hima László január 16-án este kezdett munkához és éjt nappallá téve dolgozott. 

A vendégek kezdetben nem jó szemmel nézték, de később megkedvelték. Megszerzett 

mindent, amit kapni lehetett, hogy kedvében járjon a vendégeknek és az üzlet 

fellendüljön. Pár hét után már ki tudta fizetni munkatársainak az elmaradt béreket és 

saját fizetését is felvette, ami akkor napi 50 forintban volt megállapítva. Mikor 

februárban felszámolták a vállalatot a P. K. 34 ezer forint nyereséget vett át 

Himától.”297  

A ház a Közületi Ingatlan Központ tulajdonában állt. A havi bérösszegben nem 

tudtak megállapodni. A hátralékos bérösszeg 95 000 forint volt, mivel 1948 januárja óta 

                                                             
297 Ballner Károly: A vendéglátóipar államosítása. Emlékezések. Budapest, 1974., Gépirat, 83. p. MKVM 
VA 230701 


