
 

239. ügyszám 
    1879 
 
 
 

Közjegyzői okiratKözjegyzői okiratKözjegyzői okiratKözjegyzői okirat    
 
Előttem Steinbach István budapesti k. közjegyző előtt az alulírott napon és helyen saját 
irodámban megjelenik az általam személyesen ismert Hausner Károly úr, magánzó /: lak. 
Budapesten II. kerület, Bálvány utcza 26. sz. a. :/ s kívánságához képest német nyelven 
felvett következő 

„Nachtrags Erklaerung” ot 
állítatta ki: 
 
Im Nachhange der von mir am 26. Februar 1879 vor dem k. üff. Notar Stefan Steinbach 
unter Geschäftzahl 218/1879 zu Gunsten meiner Gattin Ludovica Hausner geborene 
Weindlmayer über eine Schuld von 10000 Ft – Zehntausend Gulden Ö.W. ausgestellten 
Urkunde erkläre ich Gefertigter, daß ich zum Sicherstellung dieses Schuldbetrages von 
10.000 Ft und deren eventuellen 6% Zinsen meine als Eigentum in dem Ofner Gr. B. 
Protokolle 6044. A + Parz. Z. /: 10262/c, 10264/c, 10268/c :/ und Grundbuchs Protokoll 
800 Parz. Z. 10359 auf meinen alleinigen Namen einverleibte Realitäten verpfände und 
gebe hiermit meine Einwilligung daß die obige Schuld sammt eventuellen 6% Zinsen zu 
Gunsten meiner genannten Gattin pfandrechtlich auf die beschriebenen Realitäten eher mein 
weiteres Betragen einverteilt werde. 
 
Miről jelen közjegyzői okiratot felvevén azt a félnek felolvastam ki is azt akaratával 
mindenben megegyezően felvettnek kinyilatkoztatván előttem saját kezűleg aláírta. 
Budapesten egyezernyolczszázhetvenkilenczedik évi márczius hó negyedik napján. 
 

 
Díjjegyzék: 
Munkadíj 1 F 
írásdíj  60 
bélyeg  50 

    2 F. 10        Steinbach István 
kiadvány    1. 75         k.közjegyző 

    3F  85 
 
Ezen okiratról egy hiteles kiadvány Hausner Károlyné szül. Weindlmayer Ludovica asszony 
részére kiadatott. Budapesten, egyezernyolczszázhetvenkilenczedik évi márczius hó negyedik 
napján. 
Kiadvány díj a fenti 1.75 kr. 
          Steinbach István 
           kközjegyző 
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Előttem Steinbach István budapesti k. közjegyző előtt az alulírott napon és helyen saját 
irodámban megjelenik az általam személyesen ismert Hausner Károly úr, magánzó /: lak. 
Budapesten II. kerület, Bálvány utcza 26. sz. a. :/ s kívánságához képest német nyelven 
felvett következő 

„Utólagos nyilatkozat” ot 
állítatta ki: 
 
Az általam 1879. február 26-án Steinbach István kir. közjegyző előtt 218/1879 sz. alatt 
feleségemnek, Hausner, született Weindlmayer Ludovicának  egy 10000 Ft-os – tízezer 
Forint O.[sztrák] É.[rtékben] adósságról kiállított okirat függelékeként alulírott kijelentem, 
hogy ezen 10000 Ft adósságösszeg és ennek esetleges 6%-os a 6044. A + [számú] budai 
t.[elek]k.[könyvi] kivonatban (1062/c, 10268/c) helyr.[ajzi] sz.[ám]-ú és a 800 [számú] 
telekkönyvi kivonatban 10359 helyr.[ajzi] sz.[ám]-ú, tulajdonomat képező, egyedül a nevemre 
bekebelezett ingatlanokat megterhelem és hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adósság esetleges 
6%-os kamatával együtt nevezett feleségem javára jelzálogjogilag a körülírt ingatlanokra 
előbb további kintlévőségemre bejegyeztessék. 
 
Miről jelen közjegyzői okiratot felvevén azt a félnek felolvastam ki is azt akaratával 
mindenben megegyezően felvettnek kinyilatkoztatván előttem saját kezűleg aláírta. 
Budapesten egyezernyolczszázhetvenkilenczedik évi márczius hó negyedik napján. 
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