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JegyzőkönyvJegyzőkönyvJegyzőkönyvJegyzőkönyv    
 
Fölvettem én, Görgei István budapesti királyi közjegyző az alul megirt helyen és napon 

Mely alkalommal megjelentek előttem Benedek Emil úr magánzó és hitvese Benedek Emilné született 

Hausner Karolina budapesti lakosok (: IV. Petőfi-tér 1. sz.:) kiknek személyazonosságát az általam 

egyenkint személyesen ismert Dr. Szelényi Jenő ügyvéd (: Deák Ferencz utcza 3. sz. :) és Benedek József úr 

magánzó (: IV. Báthory utcza 8. sz. :) budapesti lakosok igazolták és megőrzés végett személyesen átadnak 

nekem egy borítékba elhelyezett okiratot azon élőszóval egyenkint személyesen tett kijelentéssel, hogy abban 

az ő közös végrendeletök foglaltatik. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Figyelmeztettem a letevő feleket arra, hogy végrendeletök csak azon esetben érvényes, ha az az 1876. 

évi XVI. törvényczikk 23. §-ában körülirt s ez alkalommal nekik megmagyarázott alaki kellékekkel van 

ellátva, mire ők egyezőleg élőszóval kijelentették, hogy ezen végrendeletet Benedek Emil sajátkezüleg irta és 

aláirta, hitvese pedig a maga részéről sajátkezüleg aláirta és hogy mindez két, e végre fölkért tanú együttes 

jelenlétében történt, a mint ezt e tanúk magán a végrendeleten sajátkezű aláirásukkal bizonyitották. --------- 

Miután meggyőzödtem arról, hogy a letevő felek a magyar nyelvet, melyen a végrendelet irva vagyon, 

tökéletesen birják, a nekem átadott, végrendeletet boritékba zárva, a boritékot L középhelyen hivatalos 

pecsétemmel akként pecsételtem be, hogy a boritékot a pecsét megsértése nélkül felbontani ne lehessen; aztán 

azt a végrendeleten és a boritékon keresztülhúzott zsinórral ezen jegyzőkönyvhöz hozzáfűztem, a füző 

fonál egyik végét a jegyzőkönyvhöz, a másik végét pedig a végrendelet boritékához hivatalos pecsétemmel 

hozzápecsételtem, s a végrendeletet hivatalos őrizetem alá vettem. ---------------------------------------------------- 

Miről ezen jegyzőkönyvet felvettem, a végrendelkező felek előtt felolvastam, mire ők az akaratjokkal 

mindenben megegyezőnek élőszóval kijelentették, jóváhagyták s előttem a tanúkkal együtt sajátkezüleg 

aláirták azzal, hogy az 1876. évi XVI. törvényczikk 23 és 24 §§-ainak határozatai mindenben 

megtartattak. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Budapesten, (:1904:) Ezerkilenczszáznegyedik évi november hó (:28:) huszonnyolczadik napján. ----- 

Aláirás előtt a felek kértére és beleegyezésével a második lap tizenötödik sorában L jegy alatt a szélén 

ezen szavakat pótoltam: „mely a feleknek „Benedek Emil” vésetű pecsétjével négy helyen pecsételtetett le –”. 

Kelt mint fent. 
    
    
    

            
    
    
Benedek József Benedek József Benedek József Benedek József     
mint tanú 
Dr. Szelényi JenőDr. Szelényi JenőDr. Szelényi JenőDr. Szelényi Jenő    
mint tanú 
Gőrgei István 
kir. közjegyző 

 
Az ezen jegyzőkönyvhöz csatolt végrendeletet 

a mai napon kihirdettem. 
Bpesten, 1909. november 6-án 

A bpesti IV. ker. kir. járásbíróság   Terényi 
       kir. járásbíró 
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