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KÖZJEGYZŐI OKIRAT  
 
Előttem dr. WEISER KÁROLY budapesti királyi közjegyző előtt megjelentek az alábbirt helyen s 
időben általam személyesen ismert Hausner Frigyes úr, kereskedő Budapesten V akadémia utca 
István Szálloda és Székely László úr hivatalnok VI váczi körút 35 és következő okirat kiallitása 
iránt keresnek meg ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Kötvény illetve kezességi nyilatkozat.Kötvény illetve kezességi nyilatkozat.Kötvény illetve kezességi nyilatkozat.Kötvény illetve kezességi nyilatkozat.    
 

1. Alólírott Hausner Frigyes elismerem ezennel, hogy Steiner Béla budapesti hivatalnok 
úrnak mai napon nekem át- és eladott és Náday János úr elfogadmányával ellátott váltókért 
Hétszázötvenhárom /:753:/ forinttal továbbá készpénzben felvett kölcsön fejében hatszáz /:600:/ 
forinttal és a jelen ügylettel összekötött s részemre előlegezett költségek fejében kilenczvenhét /:97:/ 
forinttal s így összesen Egyezernégyszázötven /:1450:/ forinttal adósa lettem s kötelezem magamat 
ezen összegből hatszáz /:600:/ forintot s ennek mai naptól járó nyolcz /:8:/ száztóli kamatját folyó 
évi augusztus huszadikán /:20:/ a fennmaradó nyolczszázötven /:850:/ forintot pedig 
ezernyolczszáznyolczvanhárom /1883:/ évi január hó tizedikén /:10:/ kezdődő havonként huszonöt 
/:25:/ forintnyi részletekben az időről-időre hátralékos tőke utáni nyolcz /:8:/ száztóli kamatokat 
pedig évnegyedenként utólagosan Steiner Béla urnak vagy jogutódjának a részletfizetési 
jogkedvezmény elvesztése terhe mellett pontosan itt Budapesten megfizetni. ------------------------------
Ezen tartozásom biztositására lekötöm a budai 6044 számú telekjegyzőkönyvben A+1 rend 
10262/C2, 10264/C2, 10268/C2 helyrajzi szám alatt foglalt Hausner Károly nevén álló ingatlanból 
és az ezen ingatlanra Hausner Károlyné született Weinlmayer Ludovica javára tízezer forint 
/:10000 Ft:/ erejéig bekebelezett zálogjogból engem örökség utján illető részét s beleegyezem, hogy 
ezen ingatlanból illetve zálogjogból engem illető részre zálogjog illetve alzálogjog ezernégyszázötven 
/:1450:/ forint tőke s ennek mai naptól járó nyolcz /:8:/ száztóli kamatai erejéig Steiner Béla úr 
javára minden további meghallgatásom nélkül be illetve felülkebeleztessék. -------------------------------- 

 2. Én alúlírott Székely László a Hausner Frigyes úr által az előző pontban elismert 
adósságból a folyó évi augusztus hó huszadikán /:20:/ lefizetendő hatszáz /:600:/ forint törlesztése 
után fennmaradó nyolczszázötven /:850:/ forintból hétszázötvenhárom /:753:/ forint erejéig 
jótállást vállalok mint kezes, s a fizetésre nézve az előző pontban foglalt feltételeknek alávetem 
magamat.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Az előző pontban körülírt feltételek pontos be nem tartása esetén alávetjük magunkat a 
sommás eljárásnak a budapesti V kerületi királyi járásbiróság előtt, valamint az 1874:XXXV 
törvényczikk 111 s következő §§aiban foglalt végrehajtási eljárásnak.  -------------------------------------- 

Ezen okiratból Steiner Béla úrnak adható ki egy hiteles kiadvány ---------------------------------- 
Mely okirat a feleknek felolvastatván, általuk helybenhagyatott s előttem sajátkezűleg 

aláíratott. Kelt Budapesten ezernyolczszáznyolczvankét évi május hó huszadikán 
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Hiteles kiadvány kiállíttatott Steiner Béla részére fenti kelet alatt. 


