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  M.KIR. KISZABÁSI 

ILLETÉKHIVATAL 
 

Közjegyzői okiratKözjegyzői okiratKözjegyzői okiratKözjegyzői okirat 
 

Én, Steinbach István budapesti kir. közjegyző az alulírott napon és helyen megkeresésre megjelentem helyben IV. 
ker Váczi utcza 9. sz. a. házban, és itt az általam személyesen ismert Hausner Ferencz Lipót lovag úr az 
Assienda assienratrice trieszti biztosító társaság vezér titkára /: lak. Budapesten I. ker Fő utcza 408 sz.a. :/ 
Hausner Mária úrhölgy, most nevezett leánya, mint menyasszony, úgy a szintén az általam személyesen ismert 
Kökényessy Imre úr ügyvéd /: lak. Helyben Üllői út 4. sz. a. :/ mint vőlegény között – az e célra különösen 
felkért és folyamatosan jelen levő ügyleti tanúk Weszerle István úr, pénzügyi igazgatósági titkár /: lak. 
Budapesten II. Víziváros 150 sz.a. :/ és Suján Ferenc úr, főszámtanácsos /: lak. Budapesten III. ker. Magyar 
utcza 34. sz. a. :/ előtt következő személyes előadásuk folytán felvett 

Házassági és örökösödési szerződésre Házassági és örökösödési szerződésre Házassági és örökösödési szerződésre Házassági és örökösödési szerződésre léptek    
Kökényessy Imre úr és Hausner Mária kisasszony elhatározták egyházi áldással házasságra lépni és 

egymásnak örök hűséget és szeretet ígérnek. 
Hausner Ferencz Lipót úr mint Hausner Mária édes atyja kötelezi magát leánya hozományaként 2.000 

Frt-ot azaz Kétezer o.é. Forintot és egy 6 – hat személyre való ezüst evő készletet – mely tartályban el van 
helyezve és melynek értéke 200 Frt azaz Kétszáz o.é. Forint – vőlegénye Kökényessy Imre úrnak a házassági 
frigynek egyházi megkötése utáni napon személyesen átadni. 

Ennek ellenében Kökényessy Imre úr arájának Hausner Máriának hitvesként leköt 5.000 Frt azaz 
Ötezer Forintot, mely összeg halál esetre hagyatékából mint Hausner Mária tulajdona mindenek előtt 
kihasítandó. 

Halál esetére házasulandó felek következő intézkedésekben állapodtak meg: 
Ha a házasságból gyermek v. gyermekek nem származnának én Kökényessy Imre a jövendőbeli nőmnek 

Hausner Máriának hagyományozom a mindenkori lakásunkban található összes butorokat, házifelszerelést, 
ékszereket ruha és fehérneműeket, kivéve a lakásunkban található készpénzt, értékpapírokat s kin levő 
követeléseket, nőm hozománya azon esetben, ha gyermek nélkül előttem halna el törvényes jogutódainak általam 
kiadandó. Fentartom magamnak ezenkívül jövendőbeli nőmet halálom után még többen is részesíteni. 

Gyermek vagy gyermekek létében a fennálló törvények értelmébeni örökösödés lép életbe. 
Ezen jogügylettel összekötött költségeket Kökényessy Imre úr sajátjából viseli. 
Miről jelen közjegyzői okiratot felvevén azt a feleknek felolvastam kik is azt akaratukkal mindenben 

megegyezőleg felvettnek nyilvánítván előttem és az ügylet egész tartama alatt folyamatosan jelen levő tanukkal 
együtt sajátkezüleg aláírták. Budapesten 1880 Egyezernyolcszáznyolcvan évi Február hó 21 huszonegyedik 
napján. 

 
Weszerle IstvánWeszerle IstvánWeszerle IstvánWeszerle István                            Hausner MáriaHausner MáriaHausner MáriaHausner Mária    
      mint tanú        Kökényessy ImreKökényessy ImreKökényessy ImreKökényessy Imre    
Sujánk FerencSujánk FerencSujánk FerencSujánk Ferenc                                Franz Leop. HausnerFranz Leop. HausnerFranz Leop. HausnerFranz Leop. Hausner 
      mint tanu    

Steinbach IstvánSteinbach IstvánSteinbach IstvánSteinbach István    
      Díjjegyek                   k.közjegyző 
Munkadíj 7 Frt 
Írásdíj  - 80 kr 
Bélyeg  1 F 00 kr 
………. 1 Frt         . 
Összesen  9 Fr 80 kr 
 
Ezen közjegyzői okirattól egy-egy hitelesített kiadmány Kökényessy Imre úr és Hausner Mária kisasszony kezére 
kiadatott. Budapesten 1880 Egyezernyolcszáznyolcvan évi február 25 huszonötödikén. 
 
Díj: Írásdíj 80  –   80 

 Hit 80  –   80      Steinbach IstvánSteinbach IstvánSteinbach IstvánSteinbach István 
 …. 50  –   50             k.közjegyző 
Összesen  2F 10kr   2F 10kr 


