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Felvétetett Budapesten egyezernyolcszázhetvenkilencedik évi április hó 4. negyedik napján mely 
alkalommal 

Én Steinbach István budapesti kir. közjegyző az alább nevezett megkeresésére személyesen 
megjelentem helyben IV. kerület Váci utca 8. sz.a. levő házban a riunioni adriatica disicurta 
bizotsító társaság üzleti helyiségében és itt az általam személyesen ismert Hausner Ferenc Lipót úr 
a riunioni adriatica disicurta biztosító intézet titkára /: lakik Budapesten I. ker. Christina város 
Fő utca 408 sz.a. :/ és hivatkozva az általam egyezernyolcszázhetvenhetedik évi április nyolcadik 
napján 380/1877 ügyszám alatt felvett jegyzőkönyvhöz fűzött és közokirattá felavatott 
végrendeletére személyesen átad ezen végrendelet toldalékát képező folyó évi ápril második napján 
alkotott, előadása szerint saját kezűleg írott és aláírott fiók végrendeletet tartalmazó okiratott, 
nyíltan azon megkeresés mellett, miszerint ezt további intézkedésig őrizetbe vegyem. 

Mely megkereséshez képest ezen fiókvégrendeletet átvevén ezt borítékba helyeztem és ezen 
borítékot hivatalos pecsétemmel akként zártam le, miként ennek megsértése nélkül az fel nem 
bontható, az ekként lezárt okiratot pedig zsinórral átfűzve e jegyzőkönyvhöz csatoltam a zsinór 
két végét úgy a jegyzőkönyvhöz valamint a borítékhoz hivatalos pecsétemmel lepecsételtem, 
egyszersmind letevő felet az 1876 évi XVI-ik t.cz. 24 §a értelmében figyelmeztettem, miként ezen 
végrendelet csak akkor érvényes, ha saját kezűleg írta és aláírta és a hivatkozott törvény 23 ban 
körülírt alaki kellékeknek megfelel. 

Jelenlevőnek a letétről egy 50 kr. Bélyeggel ellátott elismervényt kiadtam. 
Felolvastatván, helyben ugyanott s letevő által saját kezűleg aláíratott. 

Kelt mint fent 

F L. Hausner 
 

Díjjegyzék         Steinbach István 
Munkadíj 5f                 k.közjegyző 
Írásdíj  - 40 kr 
Bélyeg  - 50 kr 
Elismervény  1. - 
 
 
 
 
 
 
 
Ezen jegyzőkönyvhöz fűzve Ezen jegyzőkönyvhöz fűzve Ezen jegyzőkönyvhöz fűzve Ezen jegyzőkönyvhöz fűzve volt végrendelet mai napon szabávolt végrendelet mai napon szabávolt végrendelet mai napon szabávolt végrendelet mai napon szabályszerűen kihirdettetett.lyszerűen kihirdettetett.lyszerűen kihirdettetett.lyszerűen kihirdettetett.    

Budapest 1888 évi márczius hó 17.Budapest 1888 évi márczius hó 17.Budapest 1888 évi márczius hó 17.Budapest 1888 évi márczius hó 17.    
A bA bA bA bpesti kir. tvszékpesti kir. tvszékpesti kir. tvszékpesti kir. tvszék    

Olvashatatlan aláírás 
 

Dr. Fábry Gyula 
kir. aljegyző 

 
 

(A hivatkozott fiókvégrendelet nem található a levéltári anyagban. 2007. március 7.) 
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Alulírt budapesti kir. közjegyző ezennel elismerem, hogy Hausner Ferenc Lipót úrtól a 
riunione adriatica disicurta biztosító társaság titkárától a mai napon 386/1879 ügyszám és 
15/1879 letétszám alatt felvett jegyzőkönyv értelmében egy fiókvégrendeletet, min az általam 1877 
évi április 8ikán alkotott, s általam 1877ik évben 380 ügyszám alatt közokirattá felavatott 
végrendeletének toldalékát képező okiratot az 1876 XVI tc 24ik §a alapján őrizet végett átvettem. 

Budapest 1879. április 4én 
 

Steinbach István 
k.közjegyző 
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VégzésVégzésVégzésVégzés 
 
   Mielőtt a Budapesten 1888 márczius 13án elhalt Hausner Ferencz végrendeletének kihirdetéséről 
felvett jegyzőkönyv érdemileg elintéztetnék, felhivatik Budapest Főváros I. kerületének 
elöljárósága, hogy nevezett örökhagyó halálesetfelvételét /: lakott Attila utcza 55 sz. a.:/ sürgősen 
terjessze be. 
   Felhivatnak továbbá Szedenics János és Hoff János végrendeleti végrehajtók, hogy az örökösök 
és hagyományosok lakásait jelentsék be. 
   Steinbach István kir. közjegyző díjai és költségei 17 forintban állapíttatnak meg 

Miről: 
1. Budapest Főváros I. kerületének elöljárósága 
2. S. István kir. közjegyző 
3. Szedenics János ügyvéd és 
4. Hoff János végrendeleti végrehajtó /: lakása Szedenics J. ügyvédtől tudható meg :/ 
jelen végzéssel értesíttetnek. 
Budapesten 1888 évi márczius hó 24-én 
A budapesti kir. törvényszék polg. Osztálya 

Dr. Bessenyei 
     Jegyző 
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