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Pestl" Központi Kerületi ,Biróság r,ri-ni telckk5rtyt,i halőaag,

/li,,aal-est Y. Markó u.2=,/

Lr\+5l/L962. tk,sz.

A,z 0rszágcs Takar :kpénzt$r $6zlíIlTö]Irber }9rlaPl*r, Iglt. .r:_*"tu.":.Ü
kérténvo. a }uá;;;;;;;"'Í9e2,jáÁia, 13.-ái, tórt itözgyüIősí i"=:izői;őn;1l _
;;''íöeá:á;3;;;;;;- 3::ű'|,;íi iá;;g4ta=lsi j ?syzatúnyyl ? 9}1"!:=t ;"II,

Ee";*3rtí"ár{Bí'f;ilíít rí?,r"ilu};f;aíáEi 8fiá;íiííÉftT *"ü35!3ti?teF,üsza}ci
]_elrás és t"rí*rj;;ű;- iivauuá- á--n,.a.qustén reit 2a4 rend.beli kötelez*
;;;o:iri ó !vá-r.iií8n "vrrátr.Ááát- 

Ű;pi*, a Tele}rkönyvi Troda a _2a/1959.
Knrm .Éz"rgnd_uÍ*i,- iij "tve a-á/tgsg'.,ilm.n-p.ilI.sz?, 98yül!:.í_::_T1"+?t
alan i :án a l\[arrrrar _.t.l_arn ,ruuér1-áííő- éu; *- Bud.apest dúna j ob'rqe.rii _Ll724
;;:íirfr t"iliü;;j7i;7r--úr"". áiát,;t ingatlált jegyeáze át a dunajobb-
pá"ti_ 5595 =á.itui'tótatre,, majd" a Budapest_ d.unJj*b:;p_ari1_ 55?? sz.
t}cvi betóttren'ris§ E" 777d7t :nbsg1 ,alatt f elvet!l ." lvlagl,ar ",1lam
nevén árló i"gátíá"rá á ' t,iíáiáó"jóg'it'" l,ludaí ct i;htn'tT.,át ásszöve'L;iie r,et

73"aápu"i ;lii];Ú;;l;*én;,i "i" so-."lz7 iavára j gey9 zze,ba,T1j d- az 5595
;;;ikíi-i*TgT;T ii gita "sz,ala:bt t örásb"eté,sié alaicí1sa 5f l 

l

Á Brrd.apest XII.§öszörmélyi 
"!__3!_-?_?, 

Kiss Járrös"slt" u,39-4l é;: 3T,
összeírasu ";il;;-T;ií. illr--ivív,vi, járu la}rasszövetkezeti ház,.licnarir
;-kő;ey.Ííé"i ílletve llazgatóq.s} t"gl.r,8űcny;p_91__illetve an;ralc_rrlel}é}l-
í"i;ú;á f elsoroii é; ;"ieivral zőtr.oi,,, í-xxvr; r-;ccxvT1, l l.x4II._,I-jü{Í}I
I-)iII.,I_L,.i szanok]ial Jelölt ÓprtlÉlyrészel_tr,berendtzéseÍtrl'e!sÜ€]:C-
léselt a tenii-üoi6iu"" ráivntT Tsg_ aa TTTt7t h.rlz.alatti in;at]_irn-
iáí-áöy;"ii;;-,,í;ráauuüu"o"iááőíria-r;'-i"ii"a!*alatt 7759/L és-l77l/t/A,
hrsz.áóejelöléssel.
}*z egyes lakáso}iat az ujlnnan.rryit ,\+ő 5T5./1-5595/zo1 sz.a]_bciÓ.tc];be
Je.yezze be á;";;'"1 b"i3i;k-;A;;" í;pj * ős;1ró irá:"e\i lak a§'t mínőséget
ti-lntesse f e1.

Ezt }lövetőicg a -belck].;önyvi lrtda;

,i

Vog ze§

,/,



2

l./ Az },sorszámu és a lröz;,yülűsi je,]),zőliönyvben r. /a/ épület
1,1i]qcsőház f ölclszint Í"sz*nin.rÍ ;íbrort Í saouá *b meriJ*rie-
J.yisé3elrb{]. .ár1ó lajrá§ ü 39. 39r,f aíapterde_tÜÓi rriglÁ:i.--'--lrrsz.. alatt Jegyezde be en S5gS/tl-szltjtvi a].bcLét6e és aT,yaa..tulaj4o.1oüot i',Iolnár, Györiyn6 sz"r\a3;, Ibolya /Bucitpest ;IrI.
Böszörr,rényi uf, 39/32, / j bvárá, a i e.}aái.l3j ogói, }'t 86;289. -tőke.r,. oirlrói,:, ovi .6íi t<ai,iaia ég pt 1,7?.7a,*. [ÚrTs;3úi"iuiiiér
ere j óíg az ayszágos ría.kardtcpónatet.' 

3 a-r"ára J egy ózre be .

Z./ L 2,..sors.zrlutu e§ a.,lcöz3yü_lésí je3),rőt;öiryvben T, /C/ épület
I,1épc s(il7áz ;iöldszínt- 2.számmá1- Ícrölt' 1 szoÜn aÁ' r,reiÍéÚ*
heJ.yieeigeiebő]. .dl].ó lakást 37,9Br?" alaptertilettel TT59/i-á.hre z, alatt j e3ye,z,r,e be az .559,5 / 2. s bl tkví albetdtúó - és ár*a
? tll*j,agnj93ot l{ajdu Airrlrás ,/Bu*apest XII" Böszörmónyi-Üt--
29/?z./ ,jauár?t, ,?zjp,lzálosjgsqt Ft- 83- 7o5,- tőke, ennók óvi6íl lramata,.cs,F'b -Lb;/É+J.-- ]iöItsélbízto,9itúk qrei éifu ?z 0rír zá-go§ Trr]larólcpénztár - javára J et}rÖs"e be 

"

3,/ + 3t-BoT§,,zlíriru Ó9 " ltöz3yülÓsí je:yzőlci-nyvbcn I. /C/ Óriület
I.1úpcEJ őnaz f 51dszínt 3 * szármár*j c Iölt- 1 l/2 áz'aai ó's ,n;i-
1 ókhb 1yi s ó6elcú Bi 

- aííó í ak ás t 44 .á +rt" ái.it á,í.til ;í; ;í ii s'öii- s,}rraz. a].att jegyezr,.e be az 5595/3,sr,tlr.rii áiuet,itnu' 3ő''"i"á"a tuli+jdoqjo3ot Sis}covits Mihály /Buclapest xlr.Böszuráenvi-
\t 3g/,l2. /javáqa, a jclrálc33 o,3ót' rt g'a,++t,--iarió;-;il;í,-
9uí 6í, kanata is 4t 19?si1],,-.-icOÍts.3bíátósttótr ;;;j3Ú--r.á"'
Orszá1;oe Talcarói;pénzdar javára Jc3yezze Ú"-

4./ A 4.sors. zóm:u_,:s a_l<öá377ülósi joryzíí}cöi:yvben T,, /C/ épületI.}É99*ő.ttaz f.cnielct 4.szár:nai iöri;rt á ""óu", *óírafiüpiytoE-q9!!q} ós 1o;3iábó1 á11ó l:r]cást 5,C,,!1ni2 alaotcititettel
T759/A-l,. iarsz. alatt jc;yczze bc az 5595/4,sz.tkvi áructét*
.l 3di ?i' 1g7:r:i" t* iH í: 

ó l 3 ltl *í -§ í:* í - 
int áíg; 

: §,* :ll ;áff :. 
--

5./ }*%,?:t?Tp námu Űs a, közgyiiljsi _jcgyzőlr.ön;lybg, I, /C/ dpület
T..J-ópcs őház r 

" 
emclet 5,ázénnir1- jőic;rt r" ozóta, 

-.,rbííOrifi;i;i-
licg\Fel eíe cr}cólybő1 álló 1allal t- j6"rÍ*-;i;;i";ülcttel
7T52/A-5" hyrsz. aiatt jei;yezr"e be ár-ii§s7i:";;]ir.vt alúetrjt*lre ós arrfl. .1 lglajctonjo3ót Salák Istlííiinl áz.RÓviczkí Zsttzüen*
Ti__{l"*ipcst jlII.Éoszúrniúnyi nt i/2á: I" j*;á;;:';- Í;Í-1Í;;:""jo3ot ,Ft 83,o2B.- tő}ce, enáelc dvi 6ií t;anátr.l úi'rl* - r r r
ít uít s ó5l :i á t á J it irt 

" 
-ö j 3 iö"ö á"o*" á aáo o Ta]car űil p a"J,t i|- Í3#§;;jagyezze be.

í
§

ú
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6./ l\ 6. sorszánu Ús a közgyülósi jc;l,zől:önyvbcn I, /C/ ópülct
I.lÓpc sőház r.cniolct 6"számrnel jórOrt 1 szoba, nellólchc},, í-.
sd3ckből óo erlrólyből álló 1a]r-lót 36"11ní a}apterülettel -

77591L*6"hrs z,. alati jegyazze bc az .5595/6* sz. tlcví ,albetót*
bc Ós arra a tulajclonjogoi iic3ycsí Árpád. /Buaapest XII.
Böszörnj:ryi ut 3o/ 3Z,,/ jav ira a j_9l_z,jl'ogjogot- Ft 33.o2B.-
tŐ]ccr,. cni.clc évi .6ía l<a,,tata es Ft i6Óc' , 7 t6rts j3;bíz,i;ositók
crciéig ar Országos Takare,{}<pónztár javá.i:a jcsyc77p iba,

7./ l 7l§oTs,zánru js a köz3yülési jegyzőlrön"l;y6cn I - /C/ épület
I..1upc s.ŐL7áz I._enelct .7,szoíflrf,al jclö}t 2 szoba, mcllókhelyi-
sógetbő1, erkólyből ós lo.igiábó1 álló }aicást 57,(>otr árapte-
rlilettel T759/L-T .LlTsz o aiatt j egyczzc be az 5595/7 ,Bz,-
t]<ví albe,LÓtbe és aTTa a tr.r.lajdonjogot Molnár Ottó és neje
BE. Imre i\fária /Budapcst XfI"Böszörmónyi ut 3o/32"/ javára,
a jelzálogjogot Ft 129.ofo.:- tőlcc, cnnék óvi 6r/o kamata és
3t 2.5814..*-. kö}tcjgbiztositó}c crcjóig az országos Takarélc*
pónztár javár* jc3yczzc bc.,

8./ A B._sors_zárnu és a lröz;yúlési ja3yzőI..önyvbcn I" /C/ épület
I..1e<pcs.Őház II,enelet B, számmal jcl_ölt 2 szoba, mellúkhelyí-
ségekbő]_ ós 1oggiábó1 á}ló lalcást- 5B,51nf alaptcrLilettel
1759/a-a,hr§z. alatt jc8J,e zze be az 5595/8,sz. ticvi albetét-
B í 

" 
Íí, 3 

BFfi 
$q +*§t ! 

é 

t ?{ 9 
s§8É 

"xi*tiJ.i 
" fi *' 3:;i3l:j 3 í; rfi l " * " § o, _

zál.l,gio8ot trt 129,7o3"- tőlce, cnnolc évi 6fc l<arnátrl ós
F! ál . 9 4i 

" 
-:,rk ölt s i!gbí zt osit ék er,e j ói3 az Ors zá3os Tl:]car jk-

pcilZ,r,é:lf j avára j c3ye rzc bc ,

g,/ L 9..sorszámu és a köz3yülósi jc3;rzőlcönyvben In /C/ őpület .

T. 1épcs.Őhaz TI.einclct 9.száiu,tirl jclölt- 1 szoba, rnc}lékhelyi-
sé8c}ibŐ1 és erlrélybŐl á]-1ó lalcást 36.}]_lf alaptcrülettel
7759/A-.9. hrsz, al.att je;yezze bc áz- 5595/9.,sz, t]cvi albe-tótbe és arra a tulajaónjósot Kiss cvúrúé §z, Pápa1 Roz"<,lia
/Bud,apest -,{IT. Böszöinrén}i:urt 3o/32,7 javtíra, a 3Örzáro,-3-j o3ot Ft 32.287 "- tő]lc, cnncic évi 6f, ]laria"ta és Ft r 6 ^ eq i ^ -_költsÚ6bí_ztosítók ercj Őíg az Orszá3os |ilakard.kpénztái' jílÜirs.

}y

Io"/ 4 lq.soré4ámu ós a lcöz3yüléqi jcgyzőllörryvbcn T, /C/ .,pü.lct
J. }Óp" sőház II 

" 
cnrelct 1Ó 

" 
q zűwát j.elölt- 1 ezoba, i:nc1l-ókhe-

lyi§ó;gclcbő1 ós crlcólybő1 álró 1a]last 36"11ní alapterületto1
7759l$-looktrgz" alatt je gye ztc be a"z 5595/Lo.3z-lt].;vi albe-tiitbe éS arra a tulaj4Ó"jógot Sorood,í '/,ol-t'óa /Fudapcst xTI.
Böszörmcinyi ut 39/_3Z-,/ jávára, q _7c.l.záf osjo3ot !'.'t- 82 .287.-
tŐ}ier. clnck Jvi 6ío lr:.nlÍa és tr'tt6-.457.- ÉÚr[sú3bí:toÁitórc
erej éig az Országos Ta]rarélcpónztx javára je.;,yőzr,e beo'.
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,, 11 ,/ L _1}.cog,ozdrnu-ón ,-k9";,Tüldsí J9svz-őtt-ön;,vbcn I', /C/ ópiilct
I. }Ó9" '§F!:r II . cnc1_"! Íi, c zálurál j.el ölt 2 szoba, nrcll dlchc-Iyi,s 

"s ?lcb í1 l -1 
ol;sí áb ó 1 

"j 
§ crlt úivu Bi- áii ó 

-1 
;.k il i;' 5'i-,ő;F"ái o.p 

'-.tcrülpt_tol, 71597.i*ti.hrsz. i.Í*tt -;dsr";"o-Ui" á, S*§áii:-'.'iu.tllvi ' o.lbct jtbe ús ,?.t,ra_ a 
_ 
iulaj dg_!J ;3Ó i -Üii.-" 

r,cvó,rió' ó; 
- 

nc j cSZ l }iorváth Julíairna /nugep5:s[ xi!."nÓ";öilé";i';;"\r73z',i" -
Javára, ,a _j_clanilogjo,;bi Ft'iái. ijr:_-iők;;"'Jnrrc:* óví 6nlrenataö;i;;:"3*ií"li#':?ífx 5;1};*:'fr::citúk 

croj dí3 n" c'noa1;""

l'2, / + V,§o,;p r:fu! tÍ§'a lcöz3yü.lősi jo3;yzőicöl}vbcn I, /C/ dpülct
J. }é!. "§?*r 4rI. etuclc i"lzl ráá,:Ín.iÍ" joíqíi'á-_szoua, nrcll.c{}rlre..-
}*:: ó3olrből ú§ 1 ol.: .,:í,3Pó1 iti O i"[á§ t 

-;Ö,'Si#" 
ur o 1rt eríilc.t t cl-t'tr7 

/ "t-l?, hrs,z. áÍoít iyiiőá"o*ÜÓ-ár- s5Ő37tá, uuoi}cví albe-tétbe 'ég arra a tul,1j4oÍ.jŐ'[Ói-§rij {á4os ,/tsud_apcst XTr,Böszörrrtónyí 'ut 3o/ 32i,l iaiil;, -;:jc}4!ii;siőöát 
, et .,28.5.'7 ;-t Őke r, . eirnÓ]r 

^ 
évi - .67d iára" í á ű- i t-' z§ "T,i,j;r:fi óii " 

u3b i z t o s í t jlceroJ éL3 aa Országos Ta]<arulcpc;nrt,lí" i áí;"*'"J.*r";;;-ü;;- " "-

L3./ A L3,sol,sqang eis'a T:rsrFes| jcayzőlib'nyvbcn r. /c/ ópületI,lépcs ő]nuiz I1T.emelet'-'i jl"á,ilÓái" 
; eráit i-iuőüo, '*"ií§t] "

] 1ü }yi§éüe.líbő]. ds crlctj!;,bái- aifi*ioÍ.á"i-jO]ri# all1.otorüle.t;,, tgl 77"59/A-L3. lrrsz., oi"!! 3őgcr,rc be aa 55g5'ii';n;;";'fii-tr,lbctűtbc ős' arra a,lúía.3á"íj;á;i Radóczi Anaíffiíé";;;""*l,{í1 ad cnoví 9 ". 
Il_ona /süa Jb ; t " xÍi 1 Fiö ;? Ú"*,;iiv i- ;|* i"7 iá " tl:y=tr e, jc}zárosj.ofi9i qi. 91;rai ,--isŰ'"')'""i,i"l, óvri 6íí, ua-nata és Tt 1'§l 3o9.-,kölisj;biztósíiet o"ój,iili-'á" órirrJsoi' .'-f nltar étp ónái: ű" í ;i űá, j ; d;; a;;- bL.

;

14,/ A 14,3or§zárnu és a köa31,,ülősi jcg;,7ő|cöir;tvbcn T, /C/ óp|ilctI. 1éPcs ŐUyr..]]{. cr,ielet"i4." á,in fi"í' ; cl ört i - 

"uár*, mell élc-
|o}vi p9cckbőt ós ertcélybői ári O- iai"c ári-ia]ri#' p.l :nt criile t-ts} ?75p / A11/+. hre z. arátt-; ;ij,; r;ő*iő' 

";" iig; /ii-.E;:ir§i'-, albetótbe ds ítrrü, e tuiajgÖlíÖg"i:StvaJáŰ'ŐŐ|ron ós neic
!, jelzálosj.og9! Pt ei,5 +s,--iaÉÓ, ó""oii" drri 6í; karo,:,ta ós,, ,

F t 1 6,. 3o 9i* k Ú1 t s ;iqur z i Ósjí i Ero 
- 
;;; 3 ói-á" ;.; Ó"* 

" 
iá o u T,:}i ar ók-.pónz,i;err Javára Joóye znc bc.

15, / 
t, iir;if;í,ili, í l 

"fi , íií:íBlÍ ;i-#e. í ;i §íí]i "§" íü ,, Í.Í" Í it* : 
*

helyisó;"ct<Pfl-r c,r!é],ryb§i-i;-t"*,si+üói"iira iá** t 57. 6on?i..tl i:pt erülc tt ei 7 7 59 / A-15 . irrs á ; ií;t i " 

í" ;y; i"á*fro á". iöőó"iv .gz,tl;vÍ a]-bc b.ltÉÓ- ab -"Íá !-ÍÜi*lq9gj ogot őzy npacsi J óascfnó§z.Fr.rlpatics i,.{nrianno /nrla*po"T'irrlnE;zOrmOnyr ut 3o/ 3Z, /Ja,vár|l 
- 

*. 
j^o}"É]Lósfi§:l 

, 
i{-ii6; ő+§i .';ő;;,'Élifi;t óvl 6ji ut,-rnate ós |t 45.,So,-; iii;rt"ó3bi;iő;Íigt ";;;j ó;í:";z orsz.l3ocTe]<c,r jlc p ónztár-J i.v,írrn ; csv6z !r; 

-Ü:
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L6,/ A 16r§orozái;ru és a lcöz3yiiló=í jgg{"írilj,:y:b:1 I "/C/ Ópiilct
í . 1 ípc uofráu 

"iv. 
ó1ru r" t 

-íÉ ; zámnái"; "r 
óii" 2 szob* t,ic 1 1 ólchc,_

1yí s c.;cl.Ö;Í 3;' i;: ri;u ;i' ; Í ió'Í;t§ t 
"6 

ó, i4!, "r, 
J-; ; t, L, i-üci t c!-

7759/A.16.nrsz, alltt" j;.,il _,ic^bc ;; ó;ii7.le:az. t],l,,"í llbc,_
, tótbc ós e"trra & trrh.jdá;jóá;t Boros 1,ásztő /Bud;i,pcs_i; xII*

ü ü ; ; ú, i ; 
" 

j, i 
- it" n 1.3 

"". !,"-'Í1;'1; 
i 

r. _ Ú,lls : l" 
. 
i ; f i 3 r l l . i í 3 ; Í ? 3,1 

-
Tők",.ci.noic óvi 6íL i;n
erej oig,iá"orn-";,áiro,"riii*="rinónzi.,, jávára jegyc z:,zc ba o

Li, / 
^ 

L7.r §oT§ qauz js a_lc|;zpv_"i::i_l9:qzŐ],;_iilívbcn i"/C/ Óp,ülct

I.lépc só6áz IV. cnclc t ,L7..szói,una1_ i"iÚit" r szobn" r*lc]_1ó}c*,

hc ly i s ó ,,c_kb őt ú s erriliu iÍ- ;i1 j- r l,,ri io i 16 ";-trí . ni ep t cqi"ilc t _

tcl 7759/A-i.Tolvsz. "Í""tt 
jc:lyc zze bc aá 

'595t'L7"sz,lr:yjalbetútbe ós arre - i;Í;,jaón;193"i Arr,dy ,Istvánné sz,Pflc3cr
Tcrizia /Buclapcst ,(IIliö5;Ú;áófi;,,i. ut 3b13?=/ ji:rvála, n jel-
zá1o3j o:'oÍ*i["Ó;.. 6;;::" íő;;;- ;;;áor, auí 6ía t:,,v:,áta és

Ft ]_6,13f,: r.üri";;íírtositéic cre3 eri'Áz 'or|szá5os Ta]<arú}c*

pónztar j*vára jc3yczze be"

1B./ A 18.sorczámu óg c_köz3yülésí j9svzők_ö:ryvb", .L/C/ dpülct
I.1őpcsőbőz IV,er,:clet í"ú.száru,aá1. járúrt" r szobr,, mcllékhc--
1 v i s ón e1;63í ó =' o ri. _- ryr oi 

" 
ái i?-í ;r i.is i 39 :*!oi.il np t c ri,,,l e t,b c L

i'lil7i|_ta, ltysz. alati"í"3r;áuő. a" az, 5599 llUo§Z" tkví aL*

bct jtbe -;; ;i,";-a .tui."'á"ií ógót Fcn;rő Julra /Bucll,pcqt xII,
Böszöriilón;,i ut 3q/lz./- jr:viira, q r7-ő\,v*logjogot Ft- 8o,655 "*
tőllc. "á"üt 

\ii-él:,ioino.tá ós pt 1,6. ] .31i - költségbiz.,tosi,bé}c
- .'l .ere j éís - áz arszáebs Talcarókp é1?3*r j avára jegyezze, be ," , ,

.,
L9. / A 19. sor§zámu és a köz3yü}ésí je,;yn,őXönyvben T."/C/ épület+J'l 

I.ié;;;Biáz rriej:nerei-i"g. száűaí- jerölt .2 szoba, ;ie}lék-
f,;Í;iló;;tfrői; "í"siiáiní, Eu-u":i;iopii átió rlr9lt _27 :_9:í,_ _alaóterű.tettei 7T5§l A-a),bps7. _ e1e.t! . 

j e3yezze 
, 
be az ,>9>/ Lr.

sz.tlrvi 
"áitóiEtúő' 

é'o "iiá " tr-rl_áj'donj,ósót .j\iar:ton László
7n,iáápu"t xIT. Bőszrn,nBn;ii ut.3o73z,7 javxa, ,& i:lr:l._".i;
,io.sot-pt t25,3'o2.-,,tőke, eitte}c Óvi 6Í,1 \<a:,iata es ,|'t'r-J,"(l ('z,,-"'*'
."..Y,Eort§egói"iá"ÍiaÜ ""Óiéíe áu Országos'Ia}carélcp énz';íir Javára
jegyezze be.

2o,/ A 2o.§ors zégru és a közgyillósi, je3}]zők_önyv}i.o I " /C/ _,Éeyi"!uv } I 
i.í;;;;ab,a;-n. ó,i*iut á6'. számrnál*j eIölt 2 szoba, nie -Lló_l;helyi,-
; ;; ;tü ői é ; r ói;i iu o1 

- 
á1 1 ó 1 alc ás t 

- 

Z2",7lt; üi 3|: ;:tlii;;i. 
"_7T59/ L*Zo"hrsz - 

*alatt 
j egyezve_lg.

téÍb; és arra a trrlajclÓnjógot :Tóth'1,+9?1ó'../|Ll1]-aP9t _4II._

ereJ ea1 _az, örszá5;os '1611a6l3i5lepénztár javára J,e1iyezze be,

\
1l

^ .|Ly

I

l
I

l
1r



l

.

27. / A 21. sorsz,ántu és a .közgyiilósi j e3y_ző§önyvben T, /C / épület
IilÍ* ZÍhZ= T:9,;,.?1.* !._2\",9ryar*.Í 

- jór ort i u"Óná, rnel l é}che 1li*se$e:ibö1_ e,l erJ;élyblíT álló 1a]lást SS"llf arapÍcrúíéiili-"-
7759/A"-2]-n}rrsa," aiatt.3e3.1,eiaá uá "" 5595/2l"sz.t]cví al6etét_be ós arra a tuleiclo,rjó8öi É§ rá-láÁrŐ'iáLááiŐ-t Xrf . Böször-i:rényj p1 30/32"/ .iJv.ra,' a, Je_Izálo_sj9ro! Ft 79.gL4 ,* tőlce,ennek évi 69á tcar,raia ,JJ rt::,,,,DÚ-.- ri8ii"ssuiriáóíTjli ";;j;isa?, Orszá1los talraró]cpó::.ztár ;orir. jel3yezze be,,

\'
?2, / A 22;so::s zátlu e g a kbz"yülésí jc3y7ő\ötr5ly5*r, í_*;'C/ ópületr,lcPcsőhaz Yo e:iiele t 2á",.;il;"Í .Íiroit i *,u obá, nrellólcirelyí*

9i39tluől^óp erkoílybő1 iíi,jl;i;*i - jólir# ;i;;Tá"ületteIT759/l-z2 *hrpzo tipt! .ióáiuáá; b; áá"iiős7á7:;;* tj;vi alhe_teitbe ós, arrb ? $1a;d;"ÍÓáÖÍ- uÁi.i,iaróá"í;t;il;& ;;;i"íá;;;},Iária /Buiap99t ]íI] ̂ Éii*"ÜrriO"vi 
";ri 

iá7 2á,7' já.uáiu, a. j el:ziá.-}ggjo§o! Fi- 79 "9:-4^,,, tőiel ""íut*Oíí'ő7' ír*i,áiá"cs Ft L5,.,9Bl.-kÖttsÓ3biztositók e::e j ói8' 
"i-'o"áui3o" Ta]iarc]i plÁátő -í;;ű"

j e3ye Zze be . 
,9 v U 4 (]i,l!b! UrlIJ L

23,1 k 27,§or§r,á,rau és a lci
í - i áp ; ; őűa; " í .Jfr 

" 
i 

" 
t,' 3i:E:#á3 i : # í 3 t;"I " l ;t, j, 

/í 
í. i E,:i 3 l 

", 
_s Joelib ő1, _19§$íáb ó1 é; -;;ke-;i3t 

" áii3 " rárriái " li " 
s oor alapt é -rü.lettel- 775§7A-z3-hysz.-ii3i!]juiyu""u be az 5595/23"sz^t]cví albetdtbb óJ-árra *,f-,l!ligóil3o6o1 Ta]tács Ottó ós ne..jegz,Selme'ci rrrne-7güj-up"st _;íIIi§á#crnrén;li,ut 2o / 32, / j avára.3,1elzálo3;:ili! jnÍ,Íál+"1i6::"ÍáÜ;; ennek óví 67,, lrar,a.ba ős

{ }Í 
u 

; §í fu ;' § §i ;y:É1r at 
ó 

" 
i t a r, J 

" 
ii J & i j' "á 

i 
" oi J á a"i§ 

"" 
ö,i,f; J i a,í § e,, 

" 
*

24./ A 24-sorszdnru js a lcöz3ilütr,<sí j9:,yz§11-onyvbcn I. /C/ ópülctrr"lÓPcsői:d,z f O1ciJzint"i.szárunái jelölt 1 szoba ós inelld]t*l:el_yisi.3eJcből áltó rrrrasi-i&;é'# alenterü]ettcl T75g 1A-á+,hrsz.alatt. je3ye_? ze .be ,az 5SÓi7ár+"sz1 t]cví albctctbe ós arra
,?_j?}e j donj Ó$i- Ü;iő jc;q' iÁ:"a;.;e# 

-jíIi.io"áÜ*,ényí 
_rrt 3o / 32, /J-avára, 'a ie]-zi'Ílori o,got Fi ??,,yi6,: taii", -ui""]r, óvi 6!: icanirrtaÓs Ft l?,:':,5,,*-}ioríéoEliztosiÍÚÜ' ur"3 ó:.g áz Országos Ta}:arók_-

25, / A 25..sorszí,rrnu^:g _. köa3yiilósi j9::yzőU._örlyvben I, /C/ épitleüTL lénc gőház ri;:-au"ir.t 2 
" 
sziimilár -i qrölt ]. L/2 szobaból ós ine1-,1elrheiytÁ oser.bóí-áíil "r-ri§á§"'+i! 

zh,t 'olápT""íiioitur 7759 / l^z5 -hrgz"alatt 
. 
j osy"?3c ae .áz,_'i525'/ái-sz-tiiVí albe,bdtbe ós orr.'a tulej donj óaöt KíÁs t,4á7:.ő," éá' ;áj;-u;; loifr "z-"I{1lira 

/Bucs.a-,pcst xrr. uo"í^qITénryi it- sől y', i' iir*i;;; á"JÜríilogj ogotFt 96" 44l."* tőkc , órrrroli "ó;i.'6/,' r<Íiata ,,{q Fili .,280, . 1iőlts ó6i-
:ári3:r*u'. ere j é ís ái-o"u;.,3;; Öájiá"ctir;"ii iÍ' javl,ra jegyez-



_F7!.

26,/ L 2613o?S zfuau és a. Icöz3yúlési jc3yzőkönyvbcn I ,/c/ Ópület
1I.lópcsőh.áz földszi'nt ),szűw,lal_ jc}ö]-t 1 szoba és ieellé}c-
úel;.i's é,}ckbő]. álró ]akást )J ")Bu _álal:területt cL .7759/,A-26,
hr-s"z,al.á*t jegyezze be az 5595/26,trz-,tkvi albett_itbe Ós arra
a tuJ-ajdonjósói Kíss Imr"e és nej,c Bzn Prísznyák Ed"it
/Bud.apőst xrÍ "Böszörlrónyi, ttt _3o/ 32, / 1avárlr. i}_ jsl záLo3j o3ot
Ft 33'"7o5._ tőke, cnn:lc- úvi 6|/, kamata- l._1q Ftl(, ,,74L,,.,,- }löltSr,.3_
biztosítét< crcjóíg az Országos Ta]carókpénztrc javílra Jegyez-
Ze be"

27,/ A 27"sorszánu és a }cöz3yülósi jc3yzőlrönyvbcn T.l,C./ őpület
I1.lJpc sőhaz f ölds zi.ni 4,:zasnmal j clölt 1 r.:zoba Ós mc]_lék-
hclyi-sj,nckhőI állő lalcást 35,6oni' álaptcrülctte1- .7759/.A-27,hrs}",alátt jegyez,ze be az 5595/27.Bz-lt}rvi albetótbc us €rra
a tulajdonjóaót HíCe3 },{ilrálynó sz,Opánczlcy GizeJJ.a lBudapcst
]IIT"Böózön,nónyí ut 3o/32,l javaqp ) .l^iclzú1o3jo3ot Ft 78.111"-
tőke, cnne}c óvi 6fo lcameta és Ft L,) 9a! l.,-'-]iö]ts,,3bj_ztosítók
ercjcli6 az Orszá3os Ta].larJkpőnztas javara jcgyczza bco

28,/ L 28"sorszó.rnu és e lcöz3yülósi jc3yzőkönyvbcn T ,/C/ Ópülct
f I.1ópce őnáz I n emelet 5-.sza;n-,aal j Ór Ort 2 szoba, nle1,1étctrctyt-

.. - ! z-s.5ckbő1, 1o35iábó1 ós cr}cóiybŐ1- álló 1akm t 57,5oÉ alapte-
rüÍette1' 77597A-2Bohrszu alatt jagyezze bo az 5595/28,3zo
tkvi albetétbe ós arra a tulajdónjogot SzÓlcely Béla ,1Bud-a;oce t
XII"Böszörményí ut 3o/32"/ javára, a jelzálogjogot
Ft L29"ofo,"- tőtc, enrtci; jvi 5/o l;tl,;nata és Ft 25,Bt4-,-- költ-
sógbiztosítJk erejéi3 ez Országos Takarókpónzt;ir javára je-
gyczzc bc.

29,/ A 29.sors zécnu ós a köz3yülÓsi ;"aozőliönyvben I,/C/ épiilet
TT.lúpcs őhaz I"crnclet 6-,szár:ea1 jbrOrt 1 szaba, rnellékhclyí-

l - j t-sógekbőL ós ericól3rbő1 áLLó lakást 3+,B5if alapterülettel
7759/A*29,1lyszt alatt je3yczze be az 5595/29a.szt tlcvi albe-
tótne ós arra a tulajdónjó3ot Sár}<özi Gyula /J3ud"apest x{I"

,Bögzörrrrcnyi ut 3o/32-/ jávára, e jelzii1o3jo3ot Ft 8o.599.,*
tijkg r, . u.l1i]Ók évi- .6% kar,rata js Ft L6 olZrrl*t<ölts jgbiztosiiÓ}e
ereJc:-g az Országos Ta}ir,rrú}<pónztár javára Jc3yezzc be"

3a,/ .L 3o,sorszámu ós a lcöz:lyülúsi jc3yzőköriyvben I,/C/ upülci;
II ,1ópc sőház I. enelet 1-, szfufrraal- j clölt 'l, szoba, ,irellÓkhcl;ri-
sógekbő1 őr: er}cólybő1 á}]_ó 1eltást 34^53i,r2 alapteriilettcl
7759/A-3oohrgzo aiatt jc3ycz,zc be az 5595/3Q,sz.t}rvi albe-
tótbe ós aTTa a tulajd.ÓnjÓ,3ot Yáczi },,ti}clós /Budapeet }iIT,
Böszörnónyi ut 3o/ 3Z, / j avára, a j elzá]-o3j o3ot Ft T9 "99L.,"-
tőken,.er:nÓl; óvi .6í" lrarnaÍa ús Ft15"99t*r költsjgbiztositók
crejóíg az Orszá3os Ta.Lca.rókpónztár javára jc3;7enzc be,

*



-,8*

3l-,/ A 3l..sorszeimu ég r" köz3yülóci je3yző}cönyvben í,/C/ -DülctrI ,!ópcpőház _T, crrclct B. saámmai #!úr!-""e őáőaál' ÁLúZrif,"Í:,i-eógo,kből_ ;s 1o,3giábó1 dlló lalc;ís-Í iá,rúr áíoptórtiroiiói-*"
77.59/!,-31.hrszi ,alatt _jc3yezze be áá"ÍÍbS7;Í:" z.tk.ví albc-tótbe ós artli1l a tul:rj dór:jóqot §zcntiiuíí' ővűí;r-iB;;:;;""i"iir.
Bös aörinónyl ut 3,ql.s2: / jáv,íra" -á -í;í;á1";Í ;öt' í;*ílí]i l?i'_ -
l:,::|.. 9"1!t,^ y,\,6/,- l<^naía :á rt "aÜ?i3§:.:.*3f? j.liri./i;íÍ3;
crcje18an0rszá3os3n]caró1cpónztfujrrvárajc3yeáz"u"

32./ 
^ 

32l ,]crszánu ós a i;Jz' )lü,ljsí j;;v\lliönyvberr T../C/ ópülctII.1,.jPcs,Íirij,z TT,e;,liclct §",*uol,.roi jórurt 2 ááőa,*.l^ lit6J_J_ékhclyi-
9 
;ilet5! {},, . 

oTI 3iy 
- 

ó; 
- 

i_. 3ái áÜ ói"áir B 
- 

Í ;ti" ; Őlii, o* ala rl t eri !l e t -.tol 775yt e-3?,hrsz. P,í!i t c.:vca ze t ő áá' 5Íbii 3á. ;;;iÜrí ";i-bctvtbe ór: erra a. tula,jgo"ioíót-Öuogúq_ Györ3y iil;r1;:";§i';lit.. Böszörrrónyí yt 3g/.s2./- 5avárá, a- ielzlróÍ;ÍÓiát Ft I27,735.-tőlce,.. crr:r.ók óvl- 6í,- tűiaf á ó;-'it'- zs.54,z,l* ic§lts.:::úiáiáir;íii-ore j t!íg az orszír,3os Takaré]< piÁátiő'ioí"t""'íőiri;;;;-ü;;- " ""
:

33./ A 33,sorszáltu ós a közgyülősi,Jegy zők.aayvbcn r ,/c/ úpiílctII . 1 éPc * Ő\4r. trI . cmelo t*i q, . u*á-"oii. ; 
" 
i oii - i-'s_ioua, incll é}c-helyisejrlekből e(e erkélybői aíi;''íát áái_ 3q,áSíialapteriilet tolT759/A-33, hrsa. alab!" r:áyeááó í'" *, 5595/33 ,§frLtieví albo*t;tbe és arra a tula;aol,i;áót-nniá""i _éíryí_'ű1'"4. IrTyeste],ía,gdolna és Baragsi öy?lé"iPlue!ést xri".áiiüáon éqv* ut 3o/3?,,/

ü !"tii l : 9 ?i : 1 3i}í f 3 sÉi i "l: " 
íf Jf; §í; 

;, !íI;í;;;ff [;j: j §n, #k:"pénztár j ai.era 
-; 

ó iyá;;e-b;;- 
- "" v4

34./ I\ 34,sors,zámu ds a köa3ytilóst,je3l,zőlcölyybcp I./c/ ópülctII.lÓpc sőhaa rr. eineíÓ_tlir.. ;;áfifii ;"ioii"i'"u,iota, rlellókhe-lyisésekből, ús cr}c_ólybOÍ ari8-r;ká*[ - 
34:i:il' iÍ"ptcrülettel

T'|?? /A:34. hrgz. &].,ziY j 
"iiŐ;r;-Ü;";" 

- 
iiŐ'z7 Űi'rr,'ojtvi albc-tútbe Ós _aTra a .tulajdoájLÓi'-Ú""rar- l?;áőő' á'il"i áar* lűoi-as z . I{on o s 

^ 

t|f f a 
. /PTa li e s t " xÍi . n 6" á Ür" aáiii "it 

*1o'i3ái7- 
i;t; ; ;"le Jelzálollj.oa9t qt" 7b l25?::-tgrió, 

'ó""áí,-eii 
áir'lt*roat., ésFt i5; B5o;:tcüttsú3aiátóíiiei. ";;;j aii- 

^'i 
órirááou Teli: rók*pénztar javára icáiéáze be.

35, / 
il ií q;iii{ Fj:, í; -fi - t;í:íEi §i ö.'i;f1ííf sí{,! ": 

" 
kll / 

*;i í};i-lYí ségekből é s ]- o,qní áb ói-áíi ó' ü;fu" ; 
-öö. 

ii,,f"áiupt erLil e t t cl
II59-(A:35.hrsz, aÍÖti .3 e3ye3,ze-u-á 1l1 

-siis7 js;;;. ticvi a"lbctt,t-Dc 0§ arre a tula.:idonJogót Lovaei, Gézá-i§aaáiői xri,Bö;;ái'-r'rényí ut 3rI4:! i4i+b;;; ;^í;lááios;ogot .l,t !?9,7a3"- tőiio,enn{;k év,.
e ?, o, 

" " 
d 

j§á;Íd§ 
! im 

"l 
l,§;t$ág*;- ; § ;} l ; i t,t r : 

; ; i ; íi, 
",1 

. ; i í s



+.9;

36" / l 36osorelzifu],u ús a }iözgyülűsí,jegyzőll_önyvben I, /C/.jpü]-etII,1jPesa?p?, fIT.enrclcT" r;"szrilrúái jclölt 2 szoba, lrellók-hclyisJ,1l_ct|{12 1o;;,3iábó1 Js crlcúi,vu3i-áíi o-rori,,i"í' 5i:ffi.."
3].|i:*il_..ttt} 77 j9/it.. J6*hrsz* "Íáit-i ot "r;;"-;" az 559 j/ 35,UZo UjíV]- a]-bci;Ó-i;be js arra n ti"r}ajdonjósÖt sáárro zőít-á;;,a''"g z,,DT o;rodor Trna ól Szab,í .?ot!,ln" /su.áá§;.9t-iii 

" 
ri"iá"ric:"vigt 3o_/_:)-,/_i1"+=.., ,._.iJ!.,::,i;rj;',]"f -li:i"iá'óir'iÖi,- ;őkc, cnrrckóvi 5í ];er"nata ..s pt ri,3i, .,--"icoít,,.'3ui"iJ;íiji 
";"jűfu";;" 

-1 orszá3os TalcaróÉpe;"r,ii=-l"var.,"j;ijy;;;;"ü;; "-^-

3T"/ Á 37.-sorsná:ru ós a köz3yülési .jc:::rzőlcötryvbcrt I"/C/ épülct
.1]:1épcsőház Tír " eilclc Í" t+" oi*lui5.i ;ci oit 

-i--"iöu.., 
rrcl.Ló1l*.

+u}yllg{elcbő1 ós erlcőlyL,őr - 
aiiO '-r"ti*i- l+ ,áSi{.ilapterül_et-.t91 7759/L,:37*hrsz, aritt jc3yó r;; iő- ^á';őő'it'jr"sz*.t!rvialbetítbe éÁ arra rr bulaj q;r}íóáöi-l"-sáorrőíí''a'asa* ./3uo.e*p9o!^XI]" Böszörtrényi ii".jŐ'i 2Z'.7- javára, a j elzátr"oqj o:otFt 79"116"-,tő]ccl .§ílrek évi 6í, í.",l,;:i;-oá Ftti:áá3]'"itsii-

:í9l11!9sitctc u=ó3 ar.- áz-o"u,s*q;;^'Ö#;3tp j"áiir j aváraJesyczzc bc,

38./ A 38"sorszi,lnu és a köz5yi.ilési .jégyzőlc-öityvben I,/C/ ópiiletIr. l.<Pcsőház rrr, eiael_eT" +: - szahiii ;"i üii -i--*;oba, 
nre1].é]<*

tel 7T59/A,,33,, hrsz" .i;i! Í"-vui". be az 5595/3B.s z,tl:vi, albetótbe ós arra a tu.laj_d"!j;a;i ru"zkó Györ'y és neje sz,- i"[áder -trzgébet /irá*p"s!""irIl -§Ú;"örmőnyl -üi 
_ 

-jo/ 
3z, / javára,

.?_j:]":._io3j.o+9l Ft 7b"36ol;-tO[",' u""uÜ"aui" 6f, Icar,lata ős:: i5.,672. -..]c5ltse;bizbosité}c erejéig .= Ó"""i;o" Ta]ta::jk._

39. / A 39. sorszámu és a kiz;vylósi 
, 
jegi/zőir_ön3,yfogi? I, /C/ épi_íletII.1épcs őhaz ITf 

" eraele!' re - uuái*rii juloit á-- sáoaa" metlék-helyls őgekből és 1 o,.:giábor 
- áiio'ür.3"i"só 

" iror-lt ap t erül e üt el7759/A-39,hrszo alaiÍ_ jual,u iáŐ-uá' ", 5595/39.sz+tlcvi albe_tótbe és arra a tulaioőníósói-Páí"áőY ÍÁ"ZÁé';;, Kovácsit{ar3ít ,/Bud,apest XII] BöőzBrményi- "t SŐ/Sá-,l 5ára=á, 
*á"5ur-,

íÍ},?;j"?,lpt pt 128"ríi.:";ők;l'"-ili"r. évi 6fi kal:ara estr't c) t'!'i) J,,-,- liöltsézbiztositéíl ."" jErá ár"Ő"ááo!o" Ta]lar,éic_.pé.nztár j"u,á"á-i-"1i"i"" b-,, :

4o./ A 4.o"sorszánui ós a }iö
i r, i qp ;; "aí;*rü:"fi - i;í*íli§ ;n iüí1í Ít§i{" i "3,I;L? / 

*Éíí*i.i "-
'ltri cÁ^,o],bőf , er}cőI:lből._a! 

-í;$i+oqi ;ii; iJil; 5T.()o|? alap-*ú 
-" 

vJVJl

teri,ilette1 7T59/A-io..hrsa" 3í?!i j":J;ó";"-ü;-;; 
5595 / lro,sz,tl:rri albc Lőtbe és arra "^iqt?j{o"joáói-láeiái"Íur.o" /tsl,tcla--pest XTr.Böszöriiién:.,ri u.t 3o/ 3Z",l-iár"r&t .á j eliqlo;;j o3oiFt l25 ,33? r-. tő]ie, " e:riek'é"Í- ir, Íi,uta. és É; 

- i; ,,"i],i . ]tölt *

:;á:}á';sitc,k 
erejéi3 az Orszá;os TJi."iin9;"iá javára je,-

.-



,r tLtépcsőll.áz IV.enelot 18,§zárir,ial jelilt 1 szoba, inel.i*ikh-o.-", ; őÁeknől és eritétyuőt ál}ó }akást 34,85É alap,;,i;riifette1.Ly],§(
ii'rg/Á-41.hrs z,a]'a.tt,- jegyezze be ay, 5595/4;1 ,,sz,tl:vi albetét,*,
Úá- éb a:Ta a tulaj dc.rri oáÓ: Vi 1."t anyí ,].ászló ,/Bu,lapce t XII-
Böször}nér:yí ut 3o/ 3Z.7 j el,i íi a, Q, -7+1-,,,,,'l}ogJ c5lot .F"i; :lj,, ,i i4. "..

tőtcer. e.nitÓlt óvi.6% lr'lmata..is .tr't,t,:,.,!l 
-'-l '' iöltsé;,bi =,;oc-téi<. erejőt6 az Oyszágos Ta]<arélcptinzi *, ja,l&r& je. 1.ye'r-,ze be,u

t l ..- /1,2,/ L 42rsofÉiaé,mu és a köz3yül.ési je3yzőlcönyvben -]."/C/ ópület
1I. 1ópcgőhdz .IV. enielet - 19. száriijial j elöli i ^szobie, racllé}tlre*
lyiségelrbŐl és erlcélybői álló la]cast 3l,"53rí al"apterü]-ettel
r7Sg/l*1,2,,hvsaa alatt jegyeaaa be az 5595/ :i?.. §z u,bk.'/a aj-be-bét*
be és arra a tulajdonjogót Szolga lJihály ,/Buitapest }:IT. BLi*
szörményi ut 3o/32"/ laiára, a Íelzálcjüjogo,:; l't T7 -619.- tcikel
enitek évi 6Í,u lceonata é§ }''t {5.5;:4.,,,]cöItsc3bíabosj_ték crej-éj.g
az 0rszágos Tali:arókpéna-bér. javára ;legye.tre bo,. , ,

43,/ L 43.s.orsz$mu e§ a }<ör33,ülési jegJ-zőkön3ry6",, L/C/ éptilei;
1I,1ópc sőLláz IV.emelet-2o. szárunaÍ- je 1öl,i; '2 saoba, rnell.Ókire--
1yísébekből ds loggiából á]-1ó lakl§ i 5B,51rl' elapteriile+;te-'1_
7759/L*43.Ltysz, aÍ.átt jeg,y,ezze be az 

'595/43" 
sz",'ü]ivi_ ailrctcÓ,b-.

!: és arra.a tulaj.don1.o3ot ,r3aranyai Is,irvÉi;j, ,/BurlepcsT XTT", Böszörnényi ut 3o/ 3Z" / javára, a_ j elgá]-osiogot Ft L27 "33o "*tŐlte, ennék évi- 6?|, ]iamata és ti ?:1,,4bi,, r----iioítsé3niztositéii
erejői,g az Országos Taicarékpénz-btír javárir. je3yeáze be,

4.4,/ L 4-4.sorszámu és a lcöz3yiilési je8yzőlcönyvben I-/C/ 'épülct
II.}Ópcsőlnáz V.emelet 21oszáru,ral jeJ.ölt 2 szoba, nrelléiiliciyi--
sé6e:ibő1, erkólybő1 ós 1osgrából árr0 1akágt 57',6off alapteÍü,-
teÍtet 7i59/1-44,}rrsz" aláit jegye zze lle az 5595/ 4l,, szot},:ví
albe'odtbe ós arra a tulajd.onjósót dr"l.rozí1i Sárdolné szr, ,^ ]. 1 --:.-a Y., l ^ !^^ I. Varga Zsuzsanna,/Budapest,XII*Böozörrnónyi ut, 3c.i 32, / javára.li
a jq}za}p3;jogot Ft J'24,L76,.-, 'r;ői<c, enncic ó..lí 6l, kair.atá cís
Ft- ?+ -.B"'? i= .liUrtsó3;bíztositólc ere j éig ag Orszá6os Ta]iar.iic*"

45./ A 45.sorszősnu és a közg;yillési je3yzőkör.y;,rbcn Io ,/C/ épLilc';
I1.1épcsíiház V.eincl-ct;]l.,czárrinrár-je}öl-b ]. s:;obit, n,:-1_1J],;]rc]-]ri-
só3elcbő1 és crlcólr,bő1 á]_1ó 1akr{st 34-85n,2 lrlapte::ü].c'ute1
7759/L-45.Izrsz. ala,bt je3;yezze be az 5595/45. sz*t]lví =,1be;tít-, be Ós arra fr ,br.1,laj,donjogot !,öve sd.rki l{ároly 7/Buclapcsí; -)lTT,
Böszörményi u.t 3o/.32./ Javára, a jclaá1o3.j<r3ot Tt,77,633-"-
tők9r,. enneli évj. 6íi ].tanata és .Fi].5,,')27. -*,1öJ_be ó3bírtosr-i;é];,erejóig az Orszá3qs Ta]iar+}lpónztár javár,a ic3:yezze bco



* t].

+6,/A46.sorszámuósa-lcözi.yülcísij-."{zőlcönyvbo.,I./C/ópülctIL ,_ópc ,őíi.7i'v-"ó,nőr"t á3-:;rűrár-i oÍÜii" r 1zoblr. inellÓ}cho-

Iyi s 
" 

uot,ó 3i" ó ;, ;;g;ivt oí' áí{ a r"l,iJ i 
" 
li, i :,^ .alaót crii-l c'L t c 1

7759/A-4Ö"hr;;" 
-;19tt" j,3y" ,,,o*ae ái Őr2r7 

"S:Éz,,t]cvi 
a]-bc*

tótbc és ay]'a a tulaja6"jós"t laz*őiyí-í3zscf,/Budapcst 7{TI"

Böszöri:rónyi ut 3o/ }z,.i",ii:ra;;i , q};íFro35.o5o! _F 
t, 76,87,1 ",

tőlre, . ",,iiüi. 
|ii,ér,,[*,rt" as et L5--5"r5,- [Ólr,isjsbi:zÉosítélt

erej ots áI'-o'i*Zaib" tu:iárcr.pónztar javára jc3yc z::c be,

l,T, / L 47..sors zétmu ós a ]li-rz;),Lilési j gsryu9iig1i,:bu" I , /J/ éP'i}_ut

IT,lópcn lűdá*v. or,ór"t 
"ái,?ér,iy^*í. 

3 öioit" z Ezooa_ lrcllé}i}re_
1yís o,:u:*üüi"é; 

, i;;;iátZi' aíü r*táii "iá 
rs-l,i-*ruót erÜ} ctt cl

7 7 59 / !,- !,7 .lTr, ?, . alat t 
" j ; .rv 

"áro* l "';; _ÍllZl::l" s z . t kví alb c -
tótbe és arra a tulajaón;oe9! D_ó.czy Tstvánné sz,Deáli Mária
és Dóczy Tstván /nugapeái írr.9öuu?;*iZ,":,i "t 3o/32"/ jav.ára,

a jclzá}oljóáóT bt, I2Ő",é;5":_-,úar.ó} ónnci évi ,oft, ]Kaila,ba és
pt ?5.,l9q"í "t;í ;rcsiiáíőáítók erc,i líá ",, Crs zá3os Talcarólc_

bó;Íiű' i*.l"a jc3yczzc bc, ,

48. / L 48. sot,szárnu és a. kö=3yülési i "qvr9.1,9"{ub:1, .íT, /D/ ópülct
1.}épcsdhaz f ötcl_s_zíni*i',ááa^ro.i ]áíúíi ,i szcba és racl,lélchc,
l_vi s ógekb ő1 á1 1ó rar. ás i " 3;:'i:;rt- "iln 

+;rüle t t el 7 7 59 / iL,, lil,hT s z,
ala-i;t jegyezzc be ""^ii9íi4ó'.i".tiiii 

albetótbe ós arra a tu_
lajdonióÉüi"ő"r "ö":.ó 

ííríí' iÁ;á;p";i*xfi- 
-Böczör:rónyi ut 30/32, /

jovárao'á":^í:;iiáö;....lt,-':+t,' és-ábg. + 
'Bii.., 

onnclc Úr'l 6i], -tarra-

ta óo } t, 7?5Q,, - ,.,. kö,.ts j.i-i ,rióuii úi cre 3 éíg az ors zágos !a*
;;";Íp;;;;" ' , -,v á"o j e3}ezzo be,

49,/ L 49osors zfunu és a }<öz3yülósi i"q;,zőlcönyvben. II _/D/ épütct
I. tépcsáűá-.,íatászini 

*á",áá*ioű 
5árort i szoba és me llékhe*

1}, i s "s.;üír aií;- í ;k ;" i' \?,:'iiir "i 
á,rt crül c t t c 1 7 7 5 9 / A," A,9,b Y g z "

alatt je5yezze bc 
"a^óir,1+l"Á""tro.rri 

a.lbeiétbe éis aTTiI a tu_
1ajdonjosöt il{a,.gr 1á*'őá-]yuááp"ut"iii"gú="or*ényí 

ut 3o / 3? " /
javára, -;- jerz3.iós;."ö;I írT 8r: 492.:,iőkó, .o,].rrck- évi 5í" yc,*

TaaT,a e§ p.b t6,,498.,^r.áít.iJtiii;;íiérc órej éí5 ,az grszágos

'iáúa.rétpónzt,ó' 
-3ái ára jc 3y ezze be "

b

5o, / *.,.,5,2::?í::Tt, í:,?*f oi:#Lff;rj 
3É,i3ÍTo"'r'lit ',lid'*/ uÍn*iílAz 5oosors zlnu é" a kUz3yü}ósí jq8{zőkönyvben LL, / Di epLLIe u

I"1ópcsőlráz rÜlá" zlyi :;!,lqÉ*l" i§iÚlt^_1^Y?^í*":l" 
ós rrel,-

i ai,T5 íi i; ö 
" 
i; á i' +ií 9 í ;k e;' 

_+a r?*í_"}pl: ?*' : ;' í }lelílle.r),'}§93§ril őáu;'ü;'á, isgrl5o_.sz*.t!rvL albe*
T759 / !--5o ohr§ z,, *r3ti . 

j e9{ 
_,^ - cí -.{.i _^ ^ élrt v á1 .*Ánn á s z -pr".in ee

{ l?iL"Z'," ;fi ; " ; T"í - j aá 
"í:ó á9 ; 

- 
s z aa ó c zt+ fr *l1 :::: _::; 

píi" 
i3 ? . ;

iÍ: :3 3 3 3 ;á3 
" ; ";}'fr 

iji,?á*." ii}{t í 
; 
!" íii l-'i ::: :i;ílll 6}* *3ií ?:^" 

/
.Lrriz3 e§ )ZaocL'Z'',V t!'J-Ll:rG.i 'őe:'i"+í;: ;-8[";, ennek Jvi.íoí, }cl":rota
1;i,ii", ^'jo'";il.ofil?::l"T:oi tÁr.e o,ei é'.a áz orozásos iío"orn:
t3" frÍ ?9 .1,_1#,,l'.j,? ?i iii i| i "i : " í; 3il,ö i * i ; i á- á 

" 

- 
ó, 

" 
z á3 o s T ck ar i k _

".1 * : +_/+Lgg|,pér:ztírí -;-avdra jcgyenze be o
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c-,l _/ Az 51.sorszrán:u és a, rőz3,vülésí je;y zőkőt,yvben II- lD.1_ éP|ilet)J"l i.űői;;h;; il"iórát--4.óáá",r*i ieí"iirt ̂ 2 Ár:cbal ,ile}}érhel.ljse-
.--tl- / q '. Jq 1, !11! 1--1-!-L ÉC,\ Fl -.a -.ló7,+^1}ii1á,r1:Al,a:eiibol"á*íoiái;iüói-á1ióratást"5B,7.rÍa1apt:r,ii1e'Lte1

ii;őii-;i.fi#l*áiátT-í;3róááá uő ."u 5595/.it, sz 
" 
t],lvi albetét-

úá''é'u- ^"i;á tulajconjÓgÖt §zeke.ndí OLtó 1P"9tret )CII.Bösnör*

mgi21-,3zűri:l;#'áiáí,ra:}4#:ui3í;:.ili,iil;i?3;--lÍÍ:i-
áá- Óirzágog [ak,árékpénztár Javára J eüi,e zze bet )i

52./ Lr_12.sorszámu és a L:_öz3yyrq.} ,4*qy?{ir_ön;rvberr ii, /'D/ épület
l r J epo soház 1 . 9169 l.e t Ő,3", Űíi41 39!"oit j !z opa, . metl, é_khe tyí s d*

;;kb 8i - 
éá ] á"i. élybő1 arr o la].<ás t- 3ro .l.Lr,? ..a}ap t eriü e b 

-b el,

|i;őii-áá ;á}áá." áiáti-jé.,;y "rru aj az 55gS /b.Z. sz n tkví albet ét-
be és aTra a. tulajd,onjág"'f 

-iióruátr: vii,ÍÓi' /Buaaous,b ;iII. Bö-
szörrnénvi.*,rT ;;? 3á:i' 3 ;;ilr; -a, jeizáliiai.;lrT pt' 

?1: o2B.: .tőlce,
;;hóli é"i 6f, {ratnáta éá !.t t6.6,;6;tiilto é;bi,ztosité]c erejélg

. a,Z országos Talcarólcpénztár l-avá::a jegyezze be"

:,
53. / A,z 53.sors zámu és a t<öz3,yülési jesy zőkönyvben TI; l?/,,;pyle t ,) Jl l 

i.{aőőáóiráu--f . uÁórát] ú-.á"ráro^ur j e!-tirt ^r Bzoba, . rnellékhelyi9é-
Á;[ú3i- éJ- u"[01ybő1 ál}ó lakast- 36 " 

11n2 alapterülettel . , z , :,

7 1ró /Á-i s,iiÁ r r" atátt j e sy e zze .b e: a z 5 195 /.5 3 . sz " 
t tcv i _alb e t é -b -

ÜÓ-o! "Í"u a tulajclonjósót Kováos, ls-bván /Budapest ríII.,Fó.:
,iőrioéuli ut 3o/32,/ jaiára, ,a jelz-logj.o3ot ,Tt ?2.829,Tt,?ke,
ennek éví 6?l lre.mata és Ft 16,.6t6".-kÖltségbiztOsÍtelc ereJe]_8.,
az Országos Takarélcpénztar j avába je3yézze l:eo

54. / hz 5!,.sorszámu és a lcöz ...,ülés j_ jeayzőkönyvben Tí:.1l/,_ e pülct
4!

J_. Jepc sai.ai I;. emelet i. §lárunar i eÍbrt e ézoba, rile]_iéii}re]J' í-
,. ! - l-se3el{bo*l--r"[éiytőr és 1o33iábói á]_1ó la]cást 57 1'29"r!,,31upte-

rüíettel.v759/A':.5+.Ywsz..a]a.t!Je'iyezze'be,?Z5595/5ft:,qz,tkví albe,Üétbe és ar'Ta a.tulajd.onjo.3ot Güszi;ice JÓzseí e§
;;;; ;;;"B;őá"-ll":áóí"á /B"áápe "t ;-trr.._ Bös,zörnón:r.i ut .3o / 32. /
j;iá";;- 

"-j6,rrár"sÍJgot 
Ft l29'. o7ö.= .tőke, ennel; .tíví 6Í, ka:aata

B; ri ".ir, .áú,;[Ó-Í[ á8gu i zt o síi élc 
j 
er ej: ő:r,g á z Ors z á3o s, Talcar ó]c-

p énztár*';'a:iiá'fa j e l;,y ezze be.

55 , / l,z 55. sors afur,u ós a lröz3yülési j e:lyzókUnyvberr ,IL /?/ .Spti}" !JJ ' I ílr3óósőiÁ;-ií. "*"í"{ Bi"szán^"nal" jóiqr1_ 2' szoba, 1gl}pk*ulyi-
séseicnő]_ és 1o56i,ábó1 állő la}:ást 58,5_Lt_7]gntertilcütcL :

iligtl-s5,hrszl*a1att je 3yezze be az 5!95/55,1?.i]cv j. allre-
teÍub éá- arra a trrraiaónjógot Horváth Fercnc /Buda}rcsi ;:IT.
Bösziirrnényi ut 3o132-, / 3 ávára, a j clzalo5jgspt Ft L29,7c3r_
7őu.". 

-.rrr,ói éii'áV'iáinala ós et i,5s;9lrr,.*_-t-r'üítsé,J-Piz,tositék erc-
jéj,u,' az Országos Takarólrpénztw javárá jeij}rezze b€,
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56,/A'z5t5.sorszánuésa}cöz3yü}ési.jcayzőlcönyvbcn.11./D/éptilct
1.lépc sőnáa TI. enelet 9. szánirra-L i,iiiri i szoba, nt9l1ékhclyí-

'scl;cliboI
7 7 59 / L-56,.lirs z. a]. at t j ili ; 

^;ő':i ? ^"á- 
óigZ/ 5 Q:s z .'.' i(vi . albe t é tbe

ós, arra a tulaj donjoiói'"cóisórvrrv-Aáai-á'§-,/Budr"ncs'b ](TI. BÖ-

szörniényi ut 3ő/32.t ,"iárá|;;-;';;i";í;fii*gT, Ft- 82 ,2g7,- tőke,

3rsl"'i+ri"!i,,5trli:ilÉi;kití,#§Í*ÍÍ*,ztositékere 
jóig

57,/ A,z !J.sorszárau ós a lcö::;yiilósi l"qvzőlcön}rvben IL/D/ épület
I.1épc ső.áz I-t. enielct-ÍB".;;á*"ri jóiölt i szoba, Tc++é}chelyi-
só3elrből"§ óii.áívlei ;íi;-laáp*" 36. llnf atapterü"letic1
7759 / Á_57,Llrsz, alai;t í;i;6;;ó p". ő.á' liisj 5_7",sr" tkvi qlbctétbi
és g"I]ra a tulaj{onjogot-Bárá"v"1_ Gyrllá- /nudá'est xIT, Bö_ször-

nényi ut, i.7 3á",7 
-i*r4;;l3_ j;,!^r^"r;áJ"iot- et 69,96l" 3o tijke , ,_

en:lelc evl- 6f,lcanrata s" Ét Lj,g92,_[úrTs:q!r,:!osítóit cre jóíg
;;"'ó;"uaáou' ráiiarótcpónztár javára je3yezze be.

>rszá.mu és a 1löz3yülé-sí jc 3;rzőliön;lybgn IL /D/ épprgt _58, / {z- )B' s1 ; 11 . s zá-u*aal jáí;i;"á ' 
= "orá] 

'í""ír,Oi.iroryi-
I"tópc sőház If .er,rc}ei írró lakást l?isüi,-ái;ili;í.ü_;é$;fiúei, Ó"iierybő} ós 1oggíáPó1 1119 l1,1:".2.{l?PH 

="Efii.Iett ut i,lsó7 i:ib;n"*á. ;i;Tt, ja3ye,zae. be,, az, 5195 /5,9. sz ot,kvi
, a'rbetétüá-ó;''ríiá-]á-i,liájáófi ós§t 

-§"8raal Józscf /Budapest
xíi: "Báá"o"*é;ii-"i r;7 3á-.7 ,i-fiar^, a i elzá1o-i oa,.*

Ft L27.775.- t-ő{9l "áÁLű"Z\r" 
ar,-iá:rr"t.'3" Ft ?.5,",,5,4'7'"- }rölisis-

bí zt o sit áí' onóJ';,ib á;"Ó;§;áa";' Tátrarékp únzt ar 
"1 

::.v &i:Én j e gY e r,z e

be.

4,1_.-.___---l^ ^* TT l:l / ,'j.-ii'1 rrt
59,/ Lz 5.9.so.rs.zugl_Óo a_köz33r,ü]_ésí j9wző}iönyvbcn IL /l/ ,pü_lct

I . 1 ópc 
= 
crrau f rr . cincle i 

-iá ; 
" 
**ár.-i c 1 ö1 t" 2 _ szob at 

_ 
i19 i 1 óli"rc 1;ri-

sér:eilbő1,"3; iilifi;;i - airó-iát,aut 5s. 5toí -?!?picrülettel
i?á\7[]iglii=;;:-;i;tt íááv.iF-F; áá'';iir /59.-,s z,, tkvi albo b rjt-

#íilfi í Í;;? 
" 

H ii1*;i3+ii;l'i" i : l 
"Fí i ii :!: ílí!," u B],t i T : .t s; ",

eniieli,,;vi a,/, íaráiá' e !*eT 
- 
ái,.t p + - : 

-t 
úiT3 ;Eui zt o sit ólc e r"c j éi g

áá"őiráááo.,-táÉo";r.p jnzt javára jcly z7c ,oe

iztvülési j e;yzŐl;örryvbcn IT, /D/ :pt}:t_6o,/ .A. 6o.sorszánu c§ a közsyi]}es:, lugy??1,:í{"y*,j_:i:, "1^;íXii;,,. .
T, 1 é p c 

= 
őiái i tI, on 

" 
1 oÍ'1_ ;: ; ; aúáí" j 9 r 9}t, 1 

_ 
s z ob a 

l. _,9 1 
r."thc lyi_ _

séccjcből";; ;;l,;íyüBi-aííá-le.}iást i6:}}1'_3}altbrülcticl,.+-77Bő,ií"_á" lt"á "; 
- ;i;iT í. ry. l ;s b c 

_ 
az 55 95 / b o, S? . _!§ui .. 

alb. c t ; t _

be űs arre a tulajdonjaBt-§ÓÉ"" 1Óna-7eÚ'de.pest 
jiII.tsöszÖriirón;ri

ut 3o/32./ iavávar.a'jóiáarosio3ot-ni 
'e!.l+5._ től;c, cnncll óvL _

61, iia,-natá' oÉ--pi-:_á,Boö. _rioíi§3s6i"tositók erej óig az g::szá3os
, Ta}carÓl,,pénztirr javára jcayezzc bGo

,},\
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?._._ '"L _ ,_._.____,_..t ]/_. ,!: l. ' .sL, / + íl. ooTFqui*l*::á a köz;yülósi .j c3yzciconyvbcn rI, /D/ ópülct
|..}óB" sőház IrT.crnclet 11re szári:iái 3elUit 1 szobar' r,r"j_ÍOÚir"-
lv_iqj.go§ből ús erkúli.r]ről alló la]iíst :elrrr ái*píórüi;Ii;i
?T52/A-í3. jrrsa, 

_ alattl Jc;yezae be az irgs/St, s s; tkví albái"t-be Ós qrya a tulajcl,rp3ogot Pótcr ;:,rrd,rásnó sz.Míhalovítr,. Marr_
d,o}na 1P"**p:q! ]IíT.B6sl.;:l,nónyí ut _3o / 32" / jánáná;_ p- iŐ{iáTos-
J o.:ot .Ft CI o545 n- tí,í.:c , c;:;tcl-: dvi 6í'i ];.rrra'ca- ús F ;; 

':r.,6 
u ,3q9 

^ --költse8biztoeit Ólc eru j Űí3 r,:,z, arrlzá;_1os :l1a}carc(]cptln z-bar ; avárajcjyezze be.

52./ + §2,:§oT§sáilu ujc e" ]tö,,*;y*!1Ú,si jclyzőJ.cöiryvbcn Tl,,/D/ épülct1.1jpc |.őhaz r{l,cnclct-15. száyirál"Í: ;iettitt á á*oaá, 
-"ciíCrrúór.,ri-

só3e}iből, _91i.tél_vbő1 és 1Ó.3"1i.ibor áiró Íatisi - ii "'aoi}-;i;;T;;Ú:lgite\ 7759/.ít-62ohr§zo nrá{t jcgyezze bó á, rőiá/é'z"őá,ifiialbctjtbc és arra e tulajcionjósÖt lrTrrgy Bót; 'JŐ';rajŐ-;;:§"áit*
Ttl:ll? /F"*lit 9! TTT. súgzoÉ.nB,ivt Üií" sŐ7_ja,i- iárit"";-á"Í;Í-z;l1oújo,.jgt.I't.116 ,549.*. tő]cc, cn:lclc dví 6Í tibmáta ós'F,t ái.:}qo,*ltöltscgbíztositék Ór:ej óig az' Ors zá3os tariari;:ipg"rit,t* j,i"3""

63,/ ,! 6J.scrs z,itirl" ós a ilöz;yirllu,i .jg:;yzőlrörryvbcn :rT, /D/ ópülc.bI.,}épcg§]náz TV " cnte Iet í.L " siarÁái-'J ;1 öi i' á" áárü;' *bii3rir.eiyi-sógcicuől ú,g 1oggíábő1 áiió r,lti§t"ie""5i*-*íáoil"ulettc].
7759/iL-63.hrsz. -a}att je3ycezu lo áá- rigsi1j|;;; ;i;i"árr.-tiltbe ús_arra a .tulá"jdónjógot _córencsj*-F;;á;;;ó "r.-,loirr"Anna u,§ Gcrcncsór Ferc+c_/lp*,1pc_9t XrT,.Bös,aőrrlényi ttt 3o/32./ '

_j ?y,ir*,. 3..j clzálo5j o5o! F! I2T-" 33o,--tát ;i'-;il;il" B,ri 
- 
eís- Írá7nreta és Ft ,25*46'gl-*}iö]tsógbírtósitók erej őíg az grszábo*'--ru.-, '.

|tr,/ ri 6i|.sorszá;ru__ós a_ közglültjsí jc:yzőicönyvbcn it,/n/ ópülct\ a //.I ..1 épc s- őh$a IV. ci:icle t 17: q "pry* lÍ q } ölt'J ] 
* 

"orrá r' 
Áb i :.Üütői;,t-

::ig:TPe} . 
gp ericel;lfu$} aÍr0 1 rJtást' :6 " 

Írrr:aÍ;ir;árLilc b-Lc1
.('(59/A_b4.}rrsz._ alatt jesyezze be az 5595/64.sz.t}cvi albetót.-be ús arra__3_tuJajcloi:j98ot Rédei Alajosné sz. Dráila C"Órniiiá

ít 
- 

§ 
3: 

E ; ; . 1' f a ;§ í' *íí1 ;ü 
*, 

;; 

i ;,i ;^:i!" i §"#il ; í, í : i :fr i l t § 3 íl 
-

blztositék crej dig aa Országos Tákirréitptíirztár' jáua""'-j;Öy;;-
zc bc. u

65,/ L §2.u"Tp qilx.tu cís e köz3yülósi jcsyző}cönyvbcn íI./D/ dptilot
I:.} 

jp" sőiráz_ rV 1.1B._ s záláet ; erúrT" ̂ r u"ób*, ,o;iitÍÁ"iíiáiá"r,*
PŐl Ós ertióty-tről álló rarcasi :eiÍr*f"iápiÓ-itrJitoí ribi7l1á's.}rrsz. ala-bt j cgybzac be az, 5595/65.§z.trrvi-r,íúótoiná '3ő' ári,á
i^ j*1-1d:1! 9§9t §o}rn_ Fcrcnc iBúb,opó"t :xrr. 88;;ú;;-.;yi-lr[--'
)a_l Jl./ J.ivarat a,"jcJ"zl1o3jo3ot I.'t Bo.655n- tő]lc, erri-rc]r Óvi?n ;o/-, lieljie,f'} :f ..t"tl6.131.: kö].tsu3biztositÓ]< crcjÓí3 ez Orszá3osTe.]terók pónzt u íáiáíe'; osyÓ; ;;"h ;;

:I



*}5-
.t'

66./ íy 56.sorszr,tu ós a köz3yülési jclyzől<öiryvbcn If . /D/ ,,iptilct
r.lÓpcső ]náz IV.erne].et 19.szárnra]. jclölt 2 szoba, ncl.l ókn-cJ_yi-
aó3clrbí1 "e crl;.1ybő1 ál}ó 1a]cást 57.'oot' rla:otcrü}c-|tc1
7759/^-66.hrsz. alatt j,c:)yezze_bc _,lz 5595/55-.sz.t}cví albctőtbe
Űs ;rrl,a a tulajdonjo3ot Vcrcs Sándornó sz.t/örös Etcl]la ,/Buda-
pu.§i jilr.Böszörr,iőnyi tri 32. / j aviga, _;-. j c]-zá1o: j osot Ft L25 ,362,-
tŐ]cc, cnt:cll éví 6/, Itarnata Ór, Ff Z1.,ú'(t.= ]t,_jltoó:;biztositűlc crü-
j éis a,z, Orszá;os Ta].car 'j}lpónz"i;ár j avára j egyc zze-'bc ,

67,/ !" 67.,sarsza;,l1l ós a köz3y;l,ésí jeilyz,5lcönyvben II,/D/ ópülct
1.1úpcs.őház V.cinclct 2ó.sZánaal JórOrt 2 szoba, rncl]-ói:hclyi- .

sé3ci;bő1 ds 1o33iábó1 álló lelcásl 5B,5lnr? o.3.aptórülcti;c1
7.759/^-67,Ltysz. alrtt jc3yczza bc a7, 5595/67-,sz,,i;.;vi elbctijbbc
és arre a.tulaj.donjogot BÓc}< I,ászló /Budrrpest XI].Böezörlrényí
ut 30/ 32, / j avárr", a j clz*Io5j o3ot tr-i; 125-,995.- tŐlcc, ei:nclí f
i . ?t 1évi 6[ lcamata ós Ft 25,.1.99.- lcö}te uijbíztosíték crejóig az Or-
sr,a3os Tal;a.rólcpénztár javára jc3yezae bc.

aar/ L 68.so{száng ós a lcöz3yülósi jc--yzőI<öiryvbcil l-I,/D/ ópülct
T.lépesőhán Y.crrelet tl. szánri,ial j Ólö]-t ]- szobar ::,ic]-]_élchcIl,i-
sógclcből és cr]iélyből ál}ó la}cást J6.1llf alaptórülcttcl
7759/L-6B. hrsz, ala.tt jcSyezzc be az 5595/6a.sz.tlcví albctót-
r)'bc ós arra a tulajdonjogot Kiss llona /Bud-apcst XII.Böszörné-
nyi ut 39/32./ jaíara, á jelzá1o3jogot Ft 7b,gt4.- tőlccl cll-
nc}c Óvi 6fc lrrlraata és {tr5,.9p3..*Jcölisó3biztosítók ercjéig az' Orszá,,.,os Ta]lar őIrpénztár j a.vága j c.3ycz zó bc .

69./ Il 69"sol,s zálv ós a lcőzlyíjlósi jegyzőicönyvbcn lrJ,,/D/ ópülct
I.1Ópcsi5ház V.enc]_e i 22.szá;iraa,L jÓlölt 1 szotra, rnellókhelyisé-
3ckbZil ős crltólyből álló lakást 36.ttri a}aptcrtitettet
7759/lL-69.. lrrsz. l.ilatt je3yezzc be az 5595/r"9.sz,tkvi_a]bc-tit-bc Ós arra n tulajdorrjoáoÍ"Ticlry Györgynő sz. Gajdos,T"r,1,1a'
/gude.rrcst )iIr.Böször_:rólryi ut 3o7 3Z-. / jávara, _a ^1c_lzá1o33 oijoi
Ft 79.)!lr,- tőke, cnirck- évi 6f, karaata ós Pl rP,..98Jr= ].cöltsd3-
bíztosité]c crcjoííg a?, Orszá3os 'Ia}iaró}cpónztar javartt jc3ye .-.:zc
bC.

Ta./ A 7o.sorszátu és :r köz3yiilósi Jc3,yző}löt:yvben TT./D/ éptilct
I.1épcsőház V"eilclct 23. s zfutna.l jórUrt 2 szoba, :rrc}lólcJ.rcllzi-
sd3clibŐ1, crlcólybő1 ós lolsiáből-álló la]cást 57,60íí allptórü-
1ettel 7759/l,-7o. hrsz. alatt jc3yczze be az 55.95/7o tBz.i]:ví
albo'bótbc Ós aTT,a a tu}ajdonjogot-Bo].cor Márta /Budapcst,-irI.
Böszö::nrónyi ut 3q/3Z ./ jnvára, 3. jc}z:.1o3jo3ot Ft lZi+.L76.-
tőke,. ci:nÓ]< Jvi 6fl trá,*a"[a e;s Ít á..,€j35.**iciiÍtsói;biztosí,Üc;k
grc j éis ez Orszá;;os Takarrjkpénztár já,Ílrra jc.;yeáze bc.



- J-b

7t. / *_7}. scrsaánu és a }cöa;;yülési jc:yzőltöiryvbcn -I. /D/ ópülctII.1éPcsij\Y.földszi4t-i,sz{írriill.l'jurori"r-Áio6i"cÍ',,,JÍiÜrin"-
----_-_-=)E < ]----7+ lYísúgckből úlló l*kást 21:81ri allpió",ir"ti;i" iriót'ti:ii:il;;,alatt Qely?z?g bo !?_ 2Sg5 tit,." ;-tÉíi-;ib;i jio;"' &á- a;";-á' trr*
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i i ; l í il -.'p,erc jéig az Ornszágos To"karői.;pénztői- 3avará J;gy;;;; 
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T2,/ + 7?.sorszáilu és a köz3y^üilűsí jl>auzőw.önyvbcn l"í./1)/ épülctI r 
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Úi t " l- Í-i z- s zob a ó s rric 1 1 élr-ng ryi s c i;ch'lr ő1 á11 ó r *§ 4l ! 4 tn .-z 4t ;i;pr;"tirq i T 
" 
í" i r'i g7i-'iáli* ur,

3r?-!t j.c:gltczze bc az .?525/i?. "ál ti.ui-ainoigir" -E" ' ;""'; á-il-
}3jdcnj ogot Kovács Káláán' é" 

-xo"áJ"-xáíáű;á"ár.I{ovács 
Ibolya

íi" $ 
H ; i l " 1' ; 3ot l " 3fi ilTf; "t i,' Er' í!ÁÉt í 
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fu *T 
;l, 

Íi j§ l ir i l ;i i Éi 
;

bíztositóit, ercj éig az ar§zesó§ ö"f-"ár.őZnríe,r' ;áu&"o^;;j};;u"ilc.

73,/ +*7?..sors..zarru^Ég - a. k,öz3y^ti}é9r jg.{ zők'ónyybcn TT, /D/ epülctIr. 1 jpc s őh;lz f öld szíqt-3. s zálinái"3 ;i öiT" i 
- 

" "oü" cs l,tcll é]<hc-lyisdsciliJő} rilló ].akást'1l..ígii-*ráp!;*bá tiőí'' rls9/i,-7,3"LlTg', ,a]-att j Bsy ezze bc az 5!95 ii3;ár;'iriii -;íü;i ji;o' riá'áorá-;"i;;
l?ji*:$ ogót §áJ erina,* +"!? 

'Z$q3E;sT xÍi.gÚuáÜr,rqnyi _ut 3p / jz, 1j avára.. a j clztílggj g3ot Ft ??,.!t9b.- t8[e, -;fi;k - eií- ers-yíillt*ée Ft' tiíÉ.8.._:t,91Tée!biztÓ"iiúri'J".i él'g an o*u"aáo. öír.""jr.-l , l-!pcnztar Javára jc.;yczze be. , ---- "

74,/ L 7!,.eorsaiinu és e köa5yülÚsí i9suzőtcjnyvbera. IT"/D/ úpülctÍI,1dPesőhőz f öIds zint-i,.szármái"jelölt ! saoba ds rlicllókho_l;,,ís.,3ckbőt á11 ó lakást 3: . Ígi? :oráp t Ó*Úr" tiói " 
i l sg t lr_7 l; .!tT s z oalatt jeg}g zze,.be ,? .?295ii4:;"::ii.ut a]_betótbc 'ós arra. a tu*lajdo:ljosot Ta]cács Báiiái é; 

-r*iá"á-ráit"i"j]J".Gorrdc, 
l/Iari;i"t,/Buclpcst xTt. Bös zőr:uónyl űt--ső7lá,7"j;;#; :: 

-f,clz*rlogjojctp! 96. zag,. - iót.c, -o"i.ot "ai{'ár,'riáínto ós Ft 1?..258.. = költÁ,iá-
:},?i3sítók 

crcj óíg ;; ö"Ááeso§ öár.á"3r.;;";;#";J;á;.^;;§;É:

75. / !, 75. sorssínu és a köz3yl]:"i 
! e;^r3gicörryvben II. /D/ úpülctTT,lÉPq.sőiraz. r,_.einclct §.sz,íuilnei i *rort 2 szoba, nrcllókhclvi_s i.l3c}cbő1, _9l§i}ru{r d* 

-i oisjáü3r" ;íi; " rir,í6i "íi.ö;#-;.ö:;;ü:'
-' rüle bi;e} 7'§9/i,-75.hrsz. ;úti -;-o,1x:."ze 

bc qz- iiői?.rij'-'q]T["talbci;l;tb'c - Ús-árrá-; -i;í;;§á[j.c3i-,litn*nyi 
sándorne sfl l.d::.IÍcrbcrt .nitlilo- j" nirr,rr3ri-§ila;; ,/Budc"pest ;tIT. Böször:róir:riut 3a/3Z:!^^l?r{lur, t_ Flá{1;3j;é9t.F_t Lzg,o7ó.- tő}re, c;r:ickr-íví 6í, kul+ta ós et zsi.s$;,i.s-iiöltsé3biztostiétc crcj,íig 

".nOt,szó5os Ta]carl3]cpónffíiJ bbera 3 c 3,yezac bc .
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p.1 -/ -H 81.sorszái}u ős n }cözi,.yülési jc]},zőkön5ly6o* Il,/D/ épüLctun',' 
ir.Íioóáőni.u,rT.c::ic]_ct 

-it.sz.ínn,rl jclölt 1 szoba, r:icllúlcirclyi-
sóscttÜő1 ós erlljlybő1 á]_].ó lrl]cást 3t5.11u' i,l.1ptcrtilctic1,ii!Ó'iÍ:Ör" -r.iáu, á,r"it jcgyc zzc be az.55?r/al,sz,t].lvi albetót-
Jrc ús "iiá á-iúía;ao,.3oloT"vá=ay lííklóéúó sz.i(álriiá-n Erzsóbet
' -- /e§ o"rou-úí flós- /őua"őoJt XTT,B"öszöri.róny+ lt _3o/ 3,i, / javárn,
a jeTzáic,3jo3ot Ft 82.287 r,: tŐ}cc, .cnnc'í uvi biJ lia;_l",Ta es
etlí* í1 ::il6íi"ó3bi;i;;iió]. ".oj Cig aú orszá3:os Tn]<ar ékpénz*
tár j avárn je,;yezzc bc.

82./ A s2.sor§aá§tu ós a k,öz;yülűsi .je.,yzőT;_önl,rlb9n TIi/D/ epylp_t
-;' , , ,!ire"- ]I:"oor"t"iá. szíiriri.i jc}§it 2 §_zoba, .lrcl,l,élc]rc-
#jJu-;".",iou, és lo3gíarrof erio i"k.."f -Ía.ru,r alaptejrüle'bto} ,
i+;Őií:aá:lr";;.-áíáTt- jőclérru be _az 5595/,826 sz. i;livi albe'úőT*
be és u"i.á'-á"i"rájao"jóá;t Oszvald Gábor /Buciapest XIT"BÖszÖr-
;;";i ői' 3o7.1á:7"3;i'4iu"r. "_ 

j 
"} ?31 osj o.G9t,ij,ú . 129 

"l 
o 3, -,b őke,

ennelc euL'éi-,-rl*rut"' Eo Ét 25,g+},*"ir.iÍtsécbiztogitó}c e:re j éig
;; 

-ó;""a5o", 
Takarékpénztár javára je]J,ezze be.

,zőkönvvben II; /D/ éptilet
83. / A 83..sorszá-au ós a lcöz3yiilési ,tre3yzők_ölillb9n I]

- II. lepc sőLláz lII..e,rnel;i' Ü; á;á;i^Ő\ j 
",}git _2. szoba, ilellékhe-

lyi s c 3 e}.; 3i; #ü ói{! ai " a. 
-i ;;.űüZr" árió ráicás i 2!:-2lx ""}3p-tÓ"tir6ttét- itsg/A,_é3.hrg z, .ala,bt je3yezze be ?? 25?>,/,uJll".1ii"' aluóTétüá-'ós arra a tulajdg*,]os,ot dr"Szaloó fsi;van es neJe

3z. st"ni.iiáői liá,niii; inúaápöst írí. Pö"áörinénvi 
'ut 3o/32, /

5áraiár"- j elrá1o3j osÖt'Ft-ÍáÓ;. i+j,: iőte , enneít óví 6'i, kair,aia
és t?-b z>iiál;Túíi"BiÜiri";ii3í. őieiéi,g áa Országos fa]tarék,-
pénztáy- jávára jegyezze be.

3l,,/'LB,;.sor§zé,muésaköz3ylilósi.3c,ly.ző!;iön},vbenII./D/ópül.e"tv'i'l 
ír]iEp""orraJ--iTl.ertre};T"il."",i*iráí ierc;i-i;,r szoba, ne1-1éklre-
í;i; ;ü;i,i;;l- é;-;=úaivüár-áíi 3 iali as [ 35. llrf ala,,rt ó::ü1e'c i el
7 T5g / L-#|:t"; ;.- aíái"t- jő ciéáre _b e az -5ii5 

/.a,',. sa. t]rvi albet ét -
be és aTra a tu].aj,lonjÖá;i-nótter is,i;iláá-.és itol1e:: _Istri:ánné

" 
á .rlor"ai,*niu. ab ;í 

-. 

iijüááó u st ;{f T . B ös z örl*óny i .yt 3o / 32, / j avára,
;-j;i|6iós;ósot Ft Bí:i4i., tő]<e,. ennelc óvi 5í,'sa:llata cg
et"ie . g";:.:Ü3i i""sti"iÓ-Íiéic ere j óíg 'az'.Oi:szágos Ta]raré}cPéna*
t"i.r* iálara jegyezze be;

85./ l\ 85.sorszárnu és a köz,3yü.lesi _je::.yzőlt_önyrben TL/D/ ép!i}e:b.vJ' I ii.í3Bó"3úí"--iil.ö^ui"!" 1r. száirrnái j eliílt l szoba, |]_"1+y1'1]"-
1vi s él ;"riüőí- é;-;;i.aívúar-áii O 1a],; ast 36, llií 

_ 
alapt er|il e i; t e 1,

iligit:öi.["o".-átrtt" ja{ia;"9 be az isgs/$.szl,bjivi _?}b"téi -
be és ";;;";- túrujáó,rjóá;t 

-óoú"óó":_ ,láó-s' as ne j e. s7*i!ii9 _,1*ria
7B"J_ápó.t ,-iII.Bö§áörm[ilíi "t 30/ 3?. / j qvar ,\. b" jp}zálo3j o3ot
FT si: 5i,i.:-t,l1i*, eirire]c'éví 6|: karnia- és P$b*.,)a!;;q.:';-];öl,bsó5_
niuto.iti-OÚ "r"jéís á" O::szágos Ta}cardkpénztár javára jeg;yezze
be,



t
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?,6,/ 
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85.sols_zánu ós a lcöagyülési ,jesyzőkörryvben }.ir,/D/ épü}r-,t
TI.1épc.sőlnáz, I1r.one].et- 16.szá;bTái jej.öit 2 szoba, i:ielIéík-
irelyi.só3ekbő1 és 1o35íábót á}ló lakÍüt 5B.51rr? alai,teri"i]_e Itc1
7T59./L-B6.hrsz. ala tt Jegyeane be a?t 5595 /a6r §z l t].lui albetét -be és arra a tuJ.ajrlonJoáót Líezíev,ricá Antal ,/j:utlapest XlT"
Böszörinényí ut 3o/3Z,/ javára, ajqlaálosJo.,3ot Ft- 12B.517.*
ti(ke,. ennel< évi 5í, lrcnata .js Ft e.};7a.3,;,.-}cöítsé3bíltogitók
crej ói6 az Orszá3os T:lJ;arékpőnntfu javára ic::ycárp b3.

87 . / A 8?. sorgladriu és 'a közgyülésí j e:y z _i}iörr},vben Ií, /D/ épülc,b
Ir.lépcs,'iltá,z IV. emele "t-17. szeir.lial j clölt 2 szoba, inellé}cire-
]_visciligjcből, orlr^ólybő1 eis tro33íábój. álló lalcaist 57,eor,} alap-
tltví albctétbo és p,rra a ,i;ulaj donj o3Ót Vajna Pá]./Budapest,'iíI. Biiszörnéir;,1 *1 30 / 32, / i ávárá. -a j eláá1o"::i o,qotFt L25.3'a2.- t:'ike , ctrnc}l óvi- 5r: lcahata*ds I,',b 6:13J: 2i- kcttsci;-

l . l t.bíztosi,bóli erej őig a?, 0r,gr,ágos ía1carólcpdnzteb Jrivírra Jegllez-Zc bc.

88,/ L 38..sorgzébnu ds a köz3yülósi jecllzőkön;rvbcn T.l,/D/ éptilet
II,1Ópc sőház IV.cne 1et 1S.szánmaÍ- jelö]-t 1 szoba, neiiélcire-
lyísei3ekbŐl ós ei}cc,ly]rő3- álló lakáÁt 36.llti? a"J-ail,tcrtilet,bcl
77_59/t-ee'-hrsz. alai;t jcgyezae be az 5595/BB'-sz, tkví albc-
tótbe és arya a tulajoóajÓ3ot Gut].ébcr T.lajos /]3uclapest ]íII.
Bösaörn:ón;;i q1 le/lzi / jáv1ra, a jelz;lo3jogot -ft ilo,655,-
tőkc,_ cniró]; óvi 6fr karnaÍa ,és Ft td.131.- ÉÜrTgé3bíztositék
crc jói3 az Orazágos Ta]<arólcpénzt.ar javára Je;;-;,iózzc. be t

Bg,/ A 89,.sorsziilmu és a }<öz3yülésí jcgyző}cönyvbcn IT./D/ ópület
TL}épc sőbáa Jv.i.]nelct-_i9.szánáaÍ" jcloif r u"orrá, mcriéiirre-
1yj-sé5ekbőJ. és erlrólyből álló ]a.káét 36.11n2 alapterüle,btel
7T59/tl-t'}9.hrsz.alatt jcaJ,czzc be az 5595/B9r,§zr tlcví albeté,b-
be Ós aTTa a tr,rlajdonjoóót Jacaína Isttánrró sb, Szítás Gizclla
,/Bud_apest jiII.Bösiörnénfi' ut 30/ 32. / javára, a je,}ziilogjo-
8ot I-'t 'Jo. 555.- tőke, cirncll avi eri tiaiiiata dó Fta5",}:3í.I-"-'
kOrts,.-Í3:bi,ztositók erÓ; éíg aa Orszá5os Taliardkpcinztar javÉira
je3yezzc bc.

go./ h 9o._sorsráinu Óg a lcöz-yülusi jcgyztíköi1;,y|en JI ,/n/ őpiilet
IT,lijpcsii}rág .IV.etne]-et 2o.szárnma]. jc1olt ? srolra, irellélclre..
lyisubekből ós 1o33iábó1 ál}ó laicáét 5B.51f alapr[;cii_ilcttel
7759/tL-9o.hrsz. alatt jarl;yczae bc tlz i595/yo. sz,-bl;vi, albc,i;Jt-

T-frÉ,ffira a tulaJd^oirjósót Var3a Jcnő /Bud.apcst xrl,J3tjszijr-,
nr-iryÍ ut 3o_/32, / javéxa, a j elzalorlj o3o-b Ft l27 .3b .- -bő}tc,
elrnc]c óvi 6í, ]iai;iata c§ Ft 25,+b5.- lcöltsógbizlosítő]r erc jőí6
az Orsu á;;-os la.iiart,íkpónztár Javára jc:)rezző be.

i
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9L,/ {_9}.sorszá'iu éa a }cöz-yülésí jegyzőlcönyvbcn l:I./D/ jpületII,lÓn(: aőháY, V. oinclct ái. szá;ftái-ae}qr!" z .szola, _niel}3lrholyi-sé3ek6
!; íúí ; 

fi ifo ffi: íLilií:rfiit|í:i;il§* in§fl {eí,iiiíril 
t

tkvJ., a.

tÉt;l]Fi§t:§íi,E|,ffi;l;í:íi#:§#-"J;r*irí*sff 
'"Í::ii!]íze,-

erejóú6 az Or.szágos ioüaret pan"t,ir jáui"u^:jÖg},o""o be.

9?,/ iy 92,sarszli:nu ds o l1j]uíxiilÚsi j_cs;]z_őlc_önyvben T,í,/D/ cpülctII . 1 ÓP o s Őlh'aa V. enic].c_t áb,, sz airnnái "5 
91 6ÍT"; 

- 
oioue., meIl őkhc lyr -sógcliből,. ég erholybí+ aíi;-ioiiá*t" 36 ;iiiníáiturülctte1

?7.59/!,-92.J,ulea. aiáii í;;ie;;;]ó áá' iiis'íiái ur. tlcvi a_lbe-tótbe ós, arra a. tútai *Ő"Íá,g9i-noá.r-eí"őí3'"á. -mo";#"ríio.,o

í!: í p § 1 i. I, íe ru :'§u í í : ill', r ixit; fi 
ary 

úl,ü* ili § § * ái]i 
"'

, ': 'bíül'Beí'üdk erejóíg aá oroz,iso§ li"riö,iütpü"iia; javárá"'í;#;"_zc.|ic.
; ,,

93,/ ir -93,sors,zánu 'Ós a köz5yÜósi jps;,zők_ön;rvlicn 1t,/n/ épület' , TÍ,léPcsííház V.'crnclct á}.urárrunáj"í.q}öl!".1-"áoür, 1elldlcirelyi_sógckbŐl és er}lélybőr áíio-i,rr.ait" is.íir,foiáJiorul ette1
T 7 5 9 / A- 93. lrr s z . al á i t 5 c s,y] 9 z z ;'ü - 

"í," ;iő'i /;1:"^;:i [ii"' J íüo t é t *be és arlp ? tulaJ"qgl.io§ói-NircI.u-aááíálíő';;. Berta}anRo z a],í + .,/Brrdap e s t ",crr . § tl. 
" 
or*é"v,i i=b- 3ő7 ;á .7' 3 *í#; ;' :]"J c 1 -zailosj ogot Ft- Zg. 91-i;: tTá.i;;-;ffiá[ éii'ái,"frááut* és llt 15.9a,3,. _, 5911:ósbiatos j.tók- orc j atá-áL ó;;§;"*,lJíiu,";1ffij;";*" j#"rí;

91'/ A 9'i,;scrsaáPu ós a köa-llülósí j_os{zők_önyvbcn TI ./,D,1: ópülctrr . 1 ÓPc eőhaz V. cntolat á1. s zá:urrái "j el ött" 2 
- oáoto, ne T 1 élthelyi -l:ggliPől, é,u tol;áíárrúi aii;-i#iit le, 51nf aleptcrülc**clT759/h-9zi,.irrszl-alarti 

. 
j;.i"?;;*il áá' ÍiÖs7ÖÍ:;r, tl<ví r.lbct-t -be eís aTTa. a tulaj q."+Ögii -ár.it,]ia 

"á' 
l.aáái,Í '7§r,topcst jirT.. Böaziir"iaón)ri ut so7 3z. í Javára, * j;óízái"i5ásáí nt l25.995,-

, : 

j íí 5 l j § "í i" o í§ ;í í; 
oal; 

i l,;; ; í la, +#il* ; iiru } : 
i it' í J í i 3i 

-

;i

95,/ 4 95.sorszdmu ós s köz.:vüljsi iti.c"r
r o í li ö zi n ! 

- i . J 
"" 

ááür ".i 
Í f 

$ 
Í i : i' +iZ?{űi § i:#:fi t i í * *i í fí, § s,§ 1,? l u,á11 ő lak o.et' zá .1-soí -í;;;;;ui" ií;r" iilő n:gö]ffi - z. a]" at t j o 3J, e z-' aa bc az 5.595(25.rr. tÍ|vi-;íb;iatt" 'áá'ár""á'á't,ll"-idoni orrot, 'Bu{§r+,*_ ril+oo /Budapo"t ,:;1if ls-i;*roroónyí ut y'fii.i];:Jlr?;T-a Jele,:íl?:j.i39}. 3! i51.59r;; Tói;; onnó[ evtlóh'i;#,"í;" 3;*'Ft 3P. 7}9;;. iiurt.sci;tí atőőííet -.ioi éi;";; öiá"icou Ta]tarólc r>éna_.trir j,avárei jcgyezző be.

]'
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96,/ A 96,sorszámu és a közgyülósí jegyzőkonyy!9P. ].íí,/E/ Ép,;}"t
földszint-ilárar*,Á,r iÓÍ[irt 1 uáoú és mórtéxtrclyisú;ekbő1
árrO lakást !,!,3t,r,( aiapterület,i;cL 7759/4-95.hrsz . . *}oitl je-
ii 9,,9 *, 

3 í dE í §aá$ § r :*, í [ $ } g ? bB$ É,Eü t, p Í " a í {á ? n7 } i;bÍi : " t#;*not Kíso
évi 6/, kamatá és FtL'3,+].9*_ t<Ottsógbíztositók erej Óig az Or-

, s*ágos Takar6kpénztár javára je3yezze bo"

gT;/ t\ 97, §orszámu,ós aközlyűlésí jcl,yzőlröi:yvben íTT,/.E/ ÓpÜlct
: "' röíászinL- 3,szánntal jerijit I szóbá- ős rilciléi*he}yild5ekből

álLó lalcást 4L.3i,,r? aiaptcrülct,bcl 7759/.L-97,hxsz, alatt, je-

íí**":?i,lllii1ll't§fi *f 
§l;TiliTlPt§Tl§§rl'f 

3"ft li':13;:ít"
az Országos lakaré}cpónztár javwa j,eg;yezre be.

gg./ Á 98.sor'szásrru és a kőz1;;y§lésí jc3yzőkönyvbcn ttt,/E/. épplst,
T.óroó]_et 4.Juuir*"i jeláÍ..-r. 2 r/2 áZoaa, mc]-lólchclyisógekből és

. Óri.Erybő1 álló lakáÉt,ií!:' 35ű ale.ptcrüiett el 7759./L-98.hr§z.

iiií;tii;l:"ti;ft ,::láí1?,'?i,k1:3r,tltlig*#r§í*§í§3gf 
m§Híuut3{32

ŐÍ- T:ryE:i:"- tort"CglriztÓ"itOt crcjéig az Orszá5os TalrarékpŐnz=
tár-javára jagyezze bc.

99,/ L 99.sorszánru és a köz3yülésí jes},zőkönyvben IIT, /E/ _§v\Iet- .I"óácrei 5.szátwaa:. jeróit Z szóUál rnelltjkhclyíqd3ekbŐl és cr-
kólybő1 álló 1akást- t,7,15rt alapteriilettcl- 7759/L-ig. hr§z.

..ar,att .i cRl,,éz ze ,be az 5595/99,sz.,bllví albciétbe ús aTTa á tu-' í";i áó"ióiái-ráu*r, idásá,t 7súaapoct,ilI^ B§gzörr-réryvi vt 3ol 32. 1
Í;,vári; i.,1etzálo.;jo6ct Ft 1o5..172o=,tőllc, cr:nel,. Jvi 6í kalrata
á= Ft 'nÁz\^7- ÚoÍl"tssbiztosítók'erc lóíe áz Orszá3os Tlrka.rólr-
pénztár jává:la jc3yczzc be.

Ioo . / L 1oo . sorszámu ós a közgyülósi j el3yzőkönyvben TII. lPl, Ó!ülct' i.emeiet- 6lsáí,J,linar jelöít .2 szabar" mellékhclyis.és9kbőr ós er*
xóryu6r álió ].akást- 6o,6$i_ alaptoiülottel 7T,59/l"-Loo.hrsz. .árátt Jegyezre bc az 559.5/Loo.-s?"tkví albctótbe és arra e tu-
lai d onj oÖÓt T.,alci Tibor- lBiraapest íIl "Bös zőrrrlónyí ,ab 39132. /
iavara: ; ielzálonionot Ft l33.!o8.- tő]r'e, crrnelc éví 5Í, karr,aa a
3u nt P6;(o2"=rtiiíÍsígbiztositEk erej éj,6 áz Otsaá3os Taicerék-
pónztar ;avára jc3yezze bc.

&,
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o1_.l Á 1o]..sc,rgadr&u rÍg a közgyülési lslyző]<önyvben ITI" /nl épü-- lct I.cioi:lrt f"szá,rr_nial jel§lt t- sáóbe. nrb1].dt<hclyisúgekből
ds crhrjl;rből álló leltást z|1.3,ir,f aleptórülattel 7159/i,_1cI.1rrsz.platü Jcg;yez,ec be an 5595/lot.Örrtlevi r:lbct.ji;be Űs $rra
1*tulpjdonJogot Kíss lqtvánr:é sz. Istók Ild.í}ró dg,I(ígÉ Ist-vánl§p.
XIT. BÚíJz;§naÜnyi ut 3c/32.i ja.vár.a, & jalaálogJoso,i;
Ft 93.19T"- tőkc, cir:rck cvi 5É karnirt,: Ée Ft 18;639.-,1lölt§c;:-bíztositélr srcjéiE a,z Ország1.1s ta]iarólrprirratár Javír,r"a j c;ycá*
zc bo.

Lo?./ lt 1o2.sor$&,Íí,iu 6s a közi;yi.ilósi je3x*zllr§nyvbea T].I,/'E/ ópülct
1. emclet 8, süálnnl J cltjlt 1 szc,bar-- nicllóíctrolyis cilcl<bő1 3s
er];ú};r5ő1 á].].ó ].a]cáát tr:.-. 3,ir? alnptcriilot.tct irrgÍ*-}o2 nhrsz.alatt Jcg;ycaae be ar, 55y5/Io2,Bzlt}rví a}bct,jibe ós aTTa a
tul;rjd-onjogot clr.BorbÓly l,a;os [Bp,"tII.3öszöir,iényi ut 3o/ 32, /javár:a,'4 jclrálogjo3ot Fb 93.L97.- tő1.;o, cit:rc}c Óví 6É ]taneta
és ]rt].8"b39,- liöltgSr4bíziouitdk cr;j óli3 az Orszá3os Tc.liarjk-

La3,, /
"_: ! ->l
#*.fu/

]o4; /

J.c,S. /.

Á 1o3.sor§zá:ru és 1,1 köz3;,ülési jcgyzőlrölr;lvtl;n íT,T./tr/ *pülat
Tl.cnclet 9.saá:fu:tal jelölt 2 l/2 ázoba, nicllólc}ielyigól;cÍibó1
ós orkéJ-yb61 álló 1alcást 73,35Lí' alnptoiiilcttcl 77i,j/l1-1o3,
Hi3, -,tíll, á ;frí3.í; ff . 3í"?i.ii/*; Bfi;#. ífi H aiü$f,$.{if ?-#g* 39lr"
nényi ut 39/_32,/ javára, a jcJ,zálÓíjjÓ-áot F,t i59,136.- t,íliel
cn:re]c évi 6íí ka.::rnta és Ft 3L,B27,- iröÍtsj.;b}ztosi-bd}í ercJéi;:
a?, Országoe T:rlraré].ipénztar - j ávará jc.:1,yezz'Ő bc.

A 1o4,sorszálu és a köz3yülésí jc5yzőlrölryvbcn l]TI,/E/ iipülot
TI.c:itclct 1o.szái:..oel jclölt 2 szolia, iiiclló]c}rclyísó3eiclrői ős
erkélybŐ1 á].1ó 1:rkást-'l,|.7Jr? alaptci:ülettc1 7T-59/}.:1o.,1.hre?,,;llatt Jegyozze,be a% 5595/lo1;.sz.tkvi allrei;étbe és aTL.a" a
tulqjdorrJo3ot Áaá,nr l(álnráir /Burtapcst XII. Böszörinényi ut 3o/32,/javára, a jelzálo3jo3ot Ft Lo!,,t33.- t6ke, cnl:ek dví 3í', Iri*-
iaata és li't 2t;,827"* ltöltségbiztcsiték ercJÓi az 0rozáilos
Ta}rr:,ró.lipérrarar javár.a Jc1yőzze be.

A 1o5.sorsztímu cíJ a 1töz3yülési jc3yrőköl:yvbc:r T.TT./E/ ópü1.;tíI.oi:tclet 11.szá;unal jelölt 2 szobil, :,iellÓkhclyísó.t;ckbői dseriiólyből á].1ó lt:Jcást- 6o. 68if cl,:.ptciütcttel 77b9/A:1o5.]rrsz,
a]_at,b ja3yezlro be a.z 5595/Lo5:3z,-t]cvi albctétbc ég arra a
tirllrjc1olrj ogot Brrráth üyörgy ,/Bud:lpc st jíII.Böszön:iényi ut 3o/ 32, /javára, a jclzálo3jo6u.t Ft L32.l.73,- tőkc, ctnclc úví 6fi lrardn_
t?. é§ T! ,.i*;43$,.- kö].tsgíibiztositók ercjéig az Orszá3cs T;r]ce-
ré}cpéirztóe ;-aVára je5yczzc bc.



La6. /

La7,/

n-/1-]

A 1o6.sorsaámu és a köz3yü].ési Je3yzők§lylp_en_ TTT.,/E/. *pül"t 1)}'
TT.c;rólct 12_sz.irnnral jclölt _1 szoba1 ruc}l§[i1;lsísc$cklróI e3,
;;[;Íybői aíia-i.iiáut";li. j+rf _etapteiü].ette]. ,7759/,r,,-Itr5ohrsz.
alatt- jogyerzc bc av 55.95/!o§,aa*tkví a1!9tútbe_",;9 aí,]:rtr ,)
iiÍ;jaóníbcot-§závari r,eáá73- lá r}ói* §g"l váraaí Nóra /uua_a-

i F Í ;T ll t . : 
Ú 

t ;;:T'tl l 
" 
il* o ií / 27, {,-l:i il ; a fu 1B} i Éi ; =' 

; ; í i s c_j -
Li"i;;Ítót ercjój.i ).z Orszí3os Talcaré}tpélr,r,tár javí,ra jc:;yez_
zc bc.

ji lof .oorsnÁrau ós a köz3yütúsi jqiyző}cöni,y!_cp ITI" 1,1/^ Őy,üLc,t
III,crlclst }3. sz.lu::ll"l jclö}t^ I ssoba, ne}l_últhclIlFcí,clibó1 es
ori,Bryt e]. fiÍÓ lakást VrL, 2l,ű alaptgriilette]-,7-159 /A-Lo7 .hrsz,
alati" jcayezze bc az 5595/197.sn.tkví albctútbo e,§ ayro, a
iulai dóilTÓnot 

- 
Szár:O .tóáÁÓbn 6' sz.Bcrgcr iila;dolna lBudapcst

i;Í' ;. : fi ? :Í"iái;t, ":,,i Z#?+! Ü i,,Htl * 3 * §,fi ir$f4 pr:i k ij 1 i -
u,lsrri"ióóitCt erá3úi3 az Orsaágos Teicaró}ipénubár javár"a
j c3yczec be.

1o3, /

Lc9, í'

A 1o8.sorsránu ós a lc5z3yülősi jc,;yzőIcöayvbcl_T]I ,lE/. gnü.lct
írí.óáorot 14. §zámr.ral iöiort 2 i/2' szaba-, mc]:]_dktrclyls ó3o1c_
úor-es criűlyből álld }aLást 73,35r? alaptcrületiel
7759/L-toB. hrsz. alatt Jca},ezze be 8.?, 5595/La3,.Fz:tllvl
"iúót;tüe ús ayTa a tulaidőirjo3oi §iiiroir Sándor /Bridepest
xÍr.pLiszörnóflj,i u.'ü 3o /3z-. / jqvJirar,1 jc.J_a,.:1o;.jogoj
rit L5,7,Joi,,_ 1őtc, cnne}i ;jví- 'oíi !n.ha,;r"- és rrt 31.5o1,*}cölt-
;é3bíuióuiiC'r. ercj ei3 az Orszá3los Teltsrjklrjr.ztlr jnv,,l.ra
j c1,;yczzc bc.

A 1o9.sör§z.áiiitt ós a. liöz3yülésí jc3:yzől;önyvlen I1I. /E/ Ópúirc't
iri.ó;;i;i 15, uá.í*r,a' j5iürt e ózói:a, nloilókh_eli,i9u:;ckből
ós crkélyből- árló 1akáát iif ,Llri_nlaptcrülettol 7759/x_-1c,i9,
ir*".áriltt teiiőáre bc ,:.a 5i9b/Lo.9o-su.t]cvi ;i].betói;bc és
;ril'á =torajd-6irjogot 

Dulra iánob /Budnpcst ;ilt Böszörriónyí
Üt-riol 32:J ;.vái,ai a jclzá1o3jo3ot Ft- ].o3.0'16.- iőkcl c!-
iiól-auÍ-6Í t?ori*ta'.és,et .á^;.6i;; költ aé3bLztositók ercJ ói_3
e% Orszá;oo Tal,;rrúlcpóitztEr' jE?Zlra Jcsyczzc bc..

J.1o./ A 11o,sorszámu ús a köz5yiilési Jc:yzőkönyvb,en rIl. /E/ épŰLat
IlT. "r.r.iói 

í6. szá=n.rl 5 l;iUrt _2 _ózóbr, incl}őiihclyiscl;ck!§l
ós er}tu:lyből álló lakáót 6o.68,,i' alaptcrülcttel 7759/ j+-llo.
hYsn atátt ie:yezzc ba aa 5595/Lto,sz, tlrvi allretótbc és
arra. a turajt]_Őr{oi;ot róth Jánogr és nc.je Év, Gyurcsó llona

_Í*$ ;i; t' r:I 1 u r? : : " ;;ríi, l "íl .,,?(?,s l. * #,íí ü: u § 1|,íffi;_^.
"ÍiisÍt* 

'r;uízÍoÓ,Í.tar, erc j éíil az Ors zá3os'Ia}rardllpónzt ár j lvőra
je2;yczzc be.
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A 111.sorpadrau Óg a )töa6yüj.ósi jc,;yzőkönyvbcn íT.-./.Tl/ ópi;il.ct
Tl|I.oriic}ct 17.sf,áliinatr je]"ölt ]. ázoba., aol1ókhclyioó3ckbiíi- és
eriiélyből álló ].akást 4]-, 3i;r1 nl:iptcríüettel T75i/*-Ill. lzrsz.
..1att jc,3yorao bc az 5595/tl3,szotlivi slbctÚbbo Ós i:]rri} a tu-
IájdorrJol;ot i{őrössy tíbor /Budapc st XiI. Böszörinónyi ut 3a/3?. 1
;iavóra.r^ a,' j_olníloijo8ot Ft 91.417.- tőicol oJi.-rclí rjví 6i, ke;iatn
és Ft {6"-Z.6"}--költoj;iriztcsl-t'jk oi:cjóí5 az Orszá1los Takerék_
po{i:ztár jevár.a Ju3yczzc bc.

i, 112.sc,r*§§d.uiu ós a lcöz,3yiilésí jeilyzőiii{r:.yvTrcn TíT./E/ ópitlct
III. cntc].ot .l,fr. szjiJ.tn:]l jclölt ]- szoba,,nellékhclyier-l3c!cbő1 éo
crkólyből á[3.ó laliást Í:,L.3l,ú alnptcrÜtgttp]. 7759/ L-Íl2*hrsa"
e.].att Jc3yeazo bo CI.z 5595hl2.sz.t]iví albctétbc Ós arra a :

tr"rlrjdonjo6gt }'crcnci .Károly ós ncjc §z,Cgorlra Lujza /Buciapest
XIr.Böszön-lrólry1 qt 3q/32. / javárerr' a jclzá1o,3jo,,;ot Ft 9l-, 1,17.-
tőttc, e]:i;rürk óví 6í ].larrnta éÁ rt tr6i28j.-icölts,ls6iztoíJitélc crc-
j éíi: nz ürs zá;.;os Tr.lc;rról<pűnzt ái j c.vára. J c;ye zze be *

Á 113r§orszii;irt ós a }cöz3;lülí,si j.c3yrőkö.nyvbcn T]I;/E/ cp|ili]t
IV. cmcJ-ot 19. §?trrrn.il j clölt 2 L^/?- ázoba, -;rnclJ.éichclyibticÖriÜCjr
ég erltÓlybŐl ;illó la}"dst 73,35ti,alaptertilet^tet 7l5b/l;Íij; -1rrgzr a].att jc3;rezze bc az 5595/IL3-,sz.tltvi alUc,üótbe eís,arraa tu}ej{oirjo3ot Bocl; T,ászlóné sz.,l},,'lurt rr,jn /Budat:ost ;;rI.
F9euörniényí ut 3q/ 3z,1 ' jnviira, +j'c}a,í1o5jr.l3ot .'it i56. a22.-
iőkcr.. eilnek E-ivi 6fr lra:,rata ós bt 3T.Zo4..-.-iiöítsé._;biáí;;iióü
ercj éíg ez orszá3cs 'íalce.r,ótpérrzté,r javdra je3yoáze . bc,

A 111_.sorsafuau és a ]lö:l3yülési jcgl,zőkörryvben TíL/i/ .ji:iilc.b
TV_.entclet 4o.qzá,rulal jel-ört e sáo6á, rneli,-<1clrclyis;guÍ..rr8Í--ó; 

-

erkéJ-yből állÓ lajiást ;',7.L5ű alnptci:ittettel 7lbg/l-tl4.Itrsz .al*tt j ul3yezze be a7, 5595/LItr. szl tlcvi a].be tótló: ós ;}rj.la a
!*}".ldonj.o3ot }eit_er Gyg}a és Peiter Gyul,ilné,sz,. Szij ártóKa'ualln /Bu,lapcs! xIT.- Böszön:ié:rllí ut -3o/32,/ jávárá, r. ier-ra.1o3!pl;ot Ft 1o2.o5C.- tőke, c::rirclc évi 5í Xmáta ósF! 2o*íl?..-._}r,§lts.Í6hizt,osíttik ere j i:ig az Orozá6los Taln róli-pónztár Javára jegyeaze be.

Á _115.sorszó;nu js rr lcöa3yü]-ósi jclyzőltörryvbcn IrI ./E/ ct:ület
TV,enclu-! ql, qz9.::rlq1 3erOrt ^Z sáoilá, nelióichulyis":;Ói.rrőí ós 

-

erkót-ybő). áltó ln]cást- 6o. 6.8u' a!-aptei"ülettel libg / lr7t15.}rrsz.
ala"bt Je8yerae ]:c az 5595/115.sz,ttvi a]-bc1;ótuá''ós arra atu]-aj§9lJ_o3ot Cr.Tí.5h Józse.f és ncje §z.Pencz Ju}ianna /Budr_r,-
!9§! 4IIrEöszijrményí ut 7o/3?,./ 7aíára, a jclzálo,iJo3ot --- - 

,

!.! }29:65.?.-tőitc, Ónne}t ju+- 5i1 kil,:,,e"tq Űs rT 2i*#:,*"kliltsój_
]r .:

].,l'2,1

L]-3, /

11'i. /

].Ls, /
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\Lí"i ,'. 115.sJ]:sz5J-:1u ó: t lcijz*tyülísi ie:_yz5.13;:;_;v;;cy: Iri.,1íl -ip_i_,:
Iv. *.j:c]_Gt ?-?.s*:*,l,*1 j cí-a:.t 1 sásij":, ;rclljici:ci;li.:;.jl:c|l12ő1 js
,:f:rl'.-l-,r-ői ':.i] j 1-,]l,ígt* !_L,},,i itleptci.;_ilcttc,1 TT5>/;-ii5,hT*l?..V§_L9!,j V
n,l ry** { .,. t:,-.ary:_ _t^ ^. .n {r.!§ 111r_ -d *i.*r.| -1n.r| ,.lL..: c,-. f 1r-lri*.4._lv, .,,),:.§ebzc '!:c 3? 5515ln(,sz-,t]tvl" :_1}ctjilc és ari..: ],
,{,rr'i ^..: ,:,:J-c:;ot türr Lásr]-ő ós r;cjc sz. jíorv;,ti: iiózs: ,/5,_:'.:.; _,:;u uál-._,, u U
;.II. 3ösz5rnén7í ut 3c/3?,1 J:vír.:l,, ; jel"aá}q',;o;,t
Ft >o.jZ'L,- iő];c1 cn;ic}i ívi C;, 7:,:;:lp.ta js r'tihVxi,if *:]_;,:. -
bizd-cej tók orejéi5 ::i, 1rzzi-,:cs t*krr,;kl;é;:aiár j:.vJrl J;.,;';;Z;
A^lv l

LLT. / :, t1?, s:-,p§zánlt us ^. }lijz,.;,,Jiósi j:.- ,*z,oiii.i:.yv';;j,. íli, /E/ -,j)i;i,;
itr'.c;:c}ct 23,szí:.,-r,::.]. ..];1'i.ilt ! i:Zi,'::, j,.,]lié.;].".r:,,ísi_-;,;:5]_ ;3
erk jlybő1 áild ].aicást ,,i.i.3;r r.}eptcrr-ilc,i:te1 7759/-'.-il7.;ir,l:.
a1.-l* 1 1,:1?^íryA }r,: nc ;q,(,tr 111n co i,rrli -1:, " *.',,,:}r,> ..,: :'."|,Y.'| ?.d-.,v, s:3jrez?,C bc &?. jii5,!Ll7.sz.t]lvi :,1l-;i.,,;be í; ;lrr,:.:. e
ttrlajaó::j-ollo-i; Sziv; ic:,e:.c /3uá-rn;st ;;i. BU:zir':;.ó:;;,i rr1
3o/siá.l j,lvár;, :. jclzíio,;jc1::t it ;,j,2r{,,- t6kor'-ei:::clr úfi
5,; ke§atá'óc Ft 1?ö5?..* kültóógbistt§it,{k crcJói5 az Orszi_ ,=
!:,.krrr,]irpJ':ztit jlú:r:..u joi;czac be.

,i 1]_ü. 3cr6zánu ós :, k5z-y,llté.:i ,jc_,,],zíjiiö-:;;vben §,.lYl ópüict
f.l1dsaínt }.szá-:;inrl jc15]-t j. ssob:,.-1s :l:c1]_Ll}<i:clyi*,i;ckbŐ1
ál}ó l,akást 35.5$ii alrptcrülci,icl 77j3IL-lll, iirsz. ll1e"tt
jr.:,,,_ve zze ']lc iz 5j)5/LLi,. sz. iit..,í :.ibli.rÍ,bbe Ís ,1:.r], a t,;]-r"; í,;:_-
j c;ct ár.i:uszti Er::Ő /Euc.:,pcsi :iII.BL];z§rrlié::yi ut 3*/ 3?, ij,.riiír.:, a jcizálcijo3ot Fi- 3o.781.- i;ő}re , o::i,;lt u.tr,j. (7 k".:lt-
ta h 3it6,L56._ kö]-ts;_biziositJk erej éLE az Orsaá:rs ,I=i;*--

x4'::-_lénztár j a,vára j e..y922. be.

.' / ..n / d| ,. 
'. '.';. 11) l s-,3s zl:,,J- Js :. köz,,;,ülési ; c:,;,z5:,_5:_-r-,rb3:: IV.1:'/ ,;_;;:]-;t

fClCsni-t 2,s:z*:::,3.! jei§lt ]. szaT,l .js :c]-1jk-:i,i;,,isi_,.:bŐ1
d]_}ó 1l];Íst 5a.)T:} -,1l,ptcrrlil3Tiü1 7759/:---7}i.ii::l:z. .:itit
JC::i37ZC il(; zz ))9>i 1l9. =z. t,.:,,,i 11JCt-iJC ?§ ,]i .aí. ,a t,l;i,aJ-
clor:j c3ct §ct jt rs,i;váx /=a:*;c;t ]l]:j, 35sz:Jril:t::],! ut 3c/ 32. /
3rviri, a j cl ziloijo5ct Fi iI.:. C7e .- t íL;, ;: -_;_l cvi 'r', ',,,,,"-

' l ^-r ' /' r-.;_-íi,. -ry l.,i"ln.l:Ti1 uS !'T, 1E.Y,'3r-. ::{:,.Lt3,,_,'l_iZ;C§:iJ_i j--l**. ,,--i:.^,_.-S
3;:k:rjkpÓ;:a*ár j aváy:: Jc3ye zzc l:;.

..q ? ,.- l,- -lC. §t': 1'3Zt::u u3 11 ri,lZ_,]uül_u j]_ J.,;.;,33.ii_,]]].-\",,)-:l L'i t/:.,/ uijJ.l.jE
f blrls zint 3,lzá."::a]- i eiö].t 3 sza1:=. ,d§ ]:i3i:ékk,?iyie .::e :l'n5i
álló 1akást C],. 1 ir.? aia.ctarüiette1 7759/A-L}c,;lT,J?,.,i.]_::tt
je3yezze be &z 5595llli.sz. ikví alj;c,|;;be és .iI,í3 i: t,:"l r_,.i,_,,:,-
jcibt }irrbgzt ,íí,nos 3§ iierigzt jáncs::ó *zl Reíiji i:tar3ít
/Eu::a;:est,l::. 3öször_;:én;li ut 3c/ 3,2./ javára, tl je^lí;11oJjü-
33t :T Ti,+i9.- tőke, _c::::e:l évi 5Í ]<,:,-::-tte és Fi; 3';i*9?,,-
iicl;s.jlbizics:i5k c:.e j íi.; az C:,s:á;:r l;;,lrrl,.kpé:izi;Ír j ,vÍ*,,
je.;,ezze l]e.

Il. L,. /

3"ir.l

Lia./
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' i,j.|l;§:rszánn'os o kijl§{Ulési J e3;,zők_önyvben T\í./T/ é,riilet;iiéii;áL:iiíÍ'i3iulii3il;il;;llii;áíi:iiífry+i;ii,:íai:Ei:.
, alatt ;e3yezze i:e az'zqiii;'ár.ál|i:,ui a].beteirró es arra atulajdoqjó.;ot Pái"t" Í'íű;r-éi'iíi"r.y Tiborné szl iilercsi Dr_zsébct /iuáa.pe"i 

-;]iÍ.Bö:?í";3";Í'y* 
.r, / }2,.,/ 3avára, a iel-zálc:j o.;9i, Fi. 9i, j6e;- .tőxe, eánejt aíi'_Ói.Í..rinit" és Ft -7-í.,w?,-

Í3}J: #3'."j :"' 
i dÉ 

-;;; j óiá'-;; ö;;';;o" " ?alcaré}cp é:l zt ár j av ára

j' 12?,sor§"á*B *1§ a köz rü'lésí_ je33,ző}r_ö1.yyb_en ív.,/T/ épillctr, enel e,b 5 . s zá::.:.á1 
. i l,ioit' 1 "" 

z-c5 a|" ;; íi e§rle..y i,9 e.le}sb ő1 ésericél;"bő1 á}iő rátriÉ í- ;á.,,il 
^ 
ui;;iu;üiót i e',775i li-tzz,h*'z .

i i í i J : F íi; í il # 
l "f l,fi i il!i, Áfi fi Íil 

:* 
l; : § l : ; . í.: n iíí -- í

6i, i:, id ;;,fu zil{#:tiiiii,Íi"i**;'i:;;3í5il-íii;i";::
:;c§,};ilrarákpőnatéi- jáira"*' j er.]}rezze b e.

J-23;/ A l?3.sorazií:nu ejg ,a |i:gr.i^résí Jegyzőlt_önyvben IV,/F/ énületI.,en} á
" 
iü i y ; *. 

n 

e§ í í ff *. g Íi §l 
: q íi; í li; ilf f; 

t ii*H l + + ffi fi 1l ! } : ií i" 
" 
.alatt j e*ezze bá-;; .s2siiiá,r]ái:"t:rut arlóTétue uí§ arra atu] aj d,onj igot cy. cáal- F;;;;;,íZ" ;;. putr;iő"á;;;;- /BuclapestjirT. pr;szoraéCi -;;-l9iiá,-riőr.Ű;, 

* j qlzaloaJCIsöt-Tl+ 1<:} í. j : J_üir 7?_..* tőtc, eineli éli"ezTll*["";;-É!";.6-3spr*Iröltsés-bá ** *g*"**k,, e+*3 é'á ái;- *="ás§o J' ri:.**a*pénzt ár- j avara, $* 33roa*
t?^ 1.^gv J\Ja vara {q 9

l2!,,/ ;12,j;,sorszáinu Ós a kö_z;yiilós1 ;u;;,"lí:.c*{y!en T,,l./F/.:,,,ületiT.,eiicle_t r. *á,ti,*i,j -1 9ii-i'ir3rr*, l:lc113]i]relyisói;ekbő1 
+jscrllé};l];§1 .iió i;iii*í j9;io".- uÍ,!pi;riii;;;;i-iisgt.o-J.2t,.hi"3z.

iiili*g,iláiőí",,i:r3s 229iiír,l: i;:i:,;l-..iüJie ilu E" ürt 3 3;rrr . i ü J;É;; 3;ri''üi " ;"' í}:i"í;, ; z . 
p e t::e.liáái " y;i,i. 7süi 

" 
ö. 

" 
t

ii 
- i; : ;í ;:: " íxi, l 

* 

",*" í - a{, i 
. 
ái T ii ; ;;: Íi'rt {á;;fÍ ::ffi ; :b1 zte s i t Ók 

"' u ; ;i3 " ;- Öd;á*;§ iái.*"atp Ei: zt uír 3 *ririra--j ;iy * ;_

j-25./ l. L25,s:rsaáliu és u }j?í;.ilil-,si jc.lyzőx5|;1yjr".3 TV,./ ]/ jpti};if r ' crelei c'á"*=i*i i"i9ii-i"i"3i,:, r::ellőlcirelyrsé. ;Jtb:í1 jse r']c éi :;'-r ő 1 ái i ; Tiláu í _'-1 r -rrr á íJn tr 
"iii ; ; ; ;i - iib ) /j,-l2 5 . j:r s t .:leti ic",yczzó b;';; síji.)íás;§i:';;;;-ríü"iEii. e§ a:r.,f. etul.r,i dcr j ?.l * r. i oiJ 

" 
i'.J\'r;;í' 7§,iánp. 

" 
í-;ii . ri í!a cr..,én;,i ut3o/32, / ,i:rlár-i, . }o-il*ri:Jó:"i-'ii iió.ib-+.;-io,;t, e;:.,.,c.lc éví5í- kl;:lat:.;: ."Í , bi,"6,íl.._- r;3Í;" j ,iiztositéit erej ur3 ?.z olszá-3c§ !a]i l.r.i.lcpJlztJÍi-avare. jc _.yczze j)c r

.
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i26,/ Á 126}90r§ zésrlu és a'köz3yüLési je:yzőltönl,vbcn ív,ly/ épti};tIi.cnelgt !.szá:tral jelölt 3 szórál :rellékhclyiséie]lbői és
erkélybő1 á11ó lakást 31.64ií alaptártilcttel risg/Í"-t26.hxsz .alitt j*Jyezze bc az 5j95/l26.sz-.tkvi albctjtbe ós arra .i
!"lq.ldq.*iog9t Révbtró Fr5..3yes lBudnpest .XII.BLjszörii:énl,Í ut
3o/ 3Z. / _j:y?,rl_ u_i clzálo;-,jo5ot Ft i?9. 9?1,- tőlcc, .enirc};jvi 5í klmata és Fi }5..99|.-,,.-ta}tsó3bÍ.zióeíték crcJe]-g ?"z
Országos tilii;rrókp énzlár' javára jcayÖzrc be.

I27. / ::_\27. o"ru zánu és. a lcöz;;yülósi j c:),zőlcö_yv)cn r't. /T / ópirlctTTT -,-'"lct 1o. szátilal Jq}ölt 1 ÓzÓÍ.:r., r,lcilé}ci:ei;vis,;ckLő1 és444 a vljl9

erltéll,i:ő1 álló la]<ast lS. orr: "r.itorúrgite L iirr7:.-Íi?.i"u".alatt je,,lyezze be a?, 5595/L27.§z'.tltvi *,1bctétbe. Es,"rr& 3
!tl1,1!clo.1:jo;9t Or;onási Laszló /Buciapcst XI]. 3öe zör;ién_r,i ut
)o./32./ jauára, a jclzá}oSjo5;oi Ft d1,2i,5.- tőkc, ;::.,:cii éví6í }iaiaate 

"ís _Ft t6lgd,g;_tc5it§e5biztosítatc 
-erc;éi;,="= 

oi" á^,_ro
Te.]<,:rjkpénztár J3yára Je3yezze-be. "

128. / i; LZ8,sorsza-i:rtr és a ]lözlyülési jc;yzőkLjtiyvber: Ty,/?/ écülctTTT rl',afgt il ,szu::,ie:- 5ciort r ázöla, ,nJiiei,:i"Íl,i!,;joiiioÍ-E=+!4 Q v_]lv

erk élyl: ő1 á1 1 ó 1 alr ás t _b_7 ri,2i;_ át -pi órúr ói i - i iiri}ir:i á§ ;i;" ;'.r:.La'c,l je3yezze be ez.-15951}28.sz.tkvi a]_bctctbe tis arra aiiri::jdcnj c, ot. :1"q:i iajcsiré sz.iire;,i:.ler Tcru{a /Suciepi.t ;:rr.Böször;Onili uj; 3?/,3Z, / javárel a^ jc_l_zalo:josot' et riilá,;i,.:
tő]re,.. c:.i::bk évi-,6r: k::;ia[e 

";s 
Ét ZJ..e.r-Ó.=.'ÜÚii=;;lri"iá"itiri

crejáig as arszá,3os Trr}:arékpónztár javára je3yeázc b":

a29,/ .il llvi§orszáiiu Js a k§z-l,ülési je;;,zőJtöii.;,vben IV./F/ jpi.ilci
TTT c,:ra}gf, 12.szál;tal .3áii;rt 3 ázoüá, *óil;liüoiii;:.:eliiOi"as44+a vl;lv!

erkéllrből álló laiiást ó3r' .alaiterüteii il-irii /T_lzr;ü;;;r.la'i;t ;c;;yc:zi; bu, ?.z i5)5Lfr, Fz.t]lví r.lbctZÍ;; ;;-,i*i;"-;
luJija9nl "i9t i7á3r:er Ljszló i';raap,,st ;iII;ts5szi="e"vilÜt -

3o/32,/ jevára, a xeizálo.,jo3ot Fi 1B1. o7o.- tőke, 3;ir.át ővi5í.ka:,ili;á. ós .lt 36.z}1,,:- ÉúrTs"5iiriouiig:i-"";Béii ;; 'Ö;--. -

szá,j:cs ll,:ttrclcpeirzt.i' j ar,áre 3 e]yczae bc. 9' -9'

l3a./ !, 13o.§orüziÍ:u és a köz3yülé§i je..;i,ző]tönyvbcn í\f ./,B/ ópülctIV.e:gcle.t l3.szán:nal ;c!ort _l sáoüá, nie lié}ilei3-is+:3tlgi-e 
"eri;élyből ál}ó lejcást- 35.31l, alápteÍ,i.tíeit -i ii"fi7;:i$.*".i"a.l:tti jc3yczze b-, .1z 5fi5/l-Jc.ss.ttlvi,:1,_.;i;é,i;b3-é. .iro o--tr,rl;ljdc:Jjo;ot i,Iqjo.1 .i,'crencn3 sz.Tal;ács -l,ni:,a /3udapcst XIT.3öször;rj:lyí \t 39/3Z. / javára, a je.1zátoij caot Ft' s3 ,35r::iő]cc, . eni:ó]l óví .5; lcryia[r. ús Ét .ía,ilr.ü8iE;-;,cir{;;ííőú

crejé13; r.z Orszá3cs Ta1:lrtlkpónztár ;uva].á 3o31.b""* be.



i]3: . /

;..3z, /

13+, /

l35. /
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rl 131.poreaáxiu {s a kőz3yülósi ja,;yzőkölyy]:.cn_IV. /,F/' Ópü"]c,t
tv.ááóiót _J.,t.szá,ninal 3eI-or.t 1 sáoüh9 nlcl}étcholyis.ésckbő1 éc+

orkélyből Villó l,?.}cást 53.5.3ú alantertilotto} .7759 /.i.-131.}trcr.
a.].att" JeLyczze bc a,4 5595/L3l.sz.tJcví albc,bt:tbe és aTra. r,
tulajdóníógot l(ovácsik Srrrő,,/Bui'a,pcst ití[iB6srörniény1 ut
3o/32,-/ jaiáral a jc] 1.á]_o.;íogoü Ft J.lB, o62,- .tőkco olrrrclt
Óv1. 6fr kánata és Ft 43,t6L2.r-lcö].tsc3biztosíték orcjéig az,
arazá;oa Takarókpénzru- .;u.vára Jeí;yezzg lre.

:,, !32.gcrg ziánu és ll.'köz3yülési jc-),zőllijiryvbcrr ].V./T/ dpülc-b
It/. cncl ct l5.nszáilnal jclö}t 3 szoba, rrcJ-ldlchclyís.é3ekbő1
cis crliulybőIi á].1ó lalcást C3rif llaptcriüct,bel 7759/:,-I32-i,ffsz,elatt jc3;yezze be az 5595/L32.sz.'blcvi albe,bd,,bbo és arra a
t ula j ciórrj bso t d,r. Daubner Kor:ról /3udapc s t, XI T . B ös z örrrétrJrj-
ut 39|}2,/ Javára, a^je]náLa,őJrggt Tt.l79,i'-3q.- tőke, .cnirck
o(vi 6f, l<anaÍa ds Ft 35.-88S**-úöÍts*3;bíztr;sj"télc o::c j úig ea
Orszá3o,s Talca.reílipénztir J ávára J c:;y*Özac bc.

l33,/ 
^ 

l33. §or,?íárru éc a köz:Jyiilégí jeiyzőll.önyy'llun V,/G/ uplilct
1.enelet 1.száfuliel jclölt 2 szoba, rlallékhcly-ísé39Jcbő1 ós
erlrélyből. alló lelráát 5o. Bou' alaptcrülcttg1 T7ilü{/É,-l33.hrsz, alat$ je3yazze be ay, 5595/l33.sz.tlcvi, albeté§be és
aTTa a tul;ijdoirJo3ot Pug]ta rs,büán /Buclnpost j(TI.Böszörhényí
ut 3o/32./ Javáia, a^Jcl_pílo:;Jo.3ot Ft 1].5.]-2?,- tíílic, etrnb}l
éVí 61Í lcanata és Ft HJ,IO&4.= tcolte u+3bíztosltók crcjói3 nz, Ors záyoa íalrareíkpénztŰ ' Javára-J,c;yózzc be,

.L !3l,,sor§zá,mu és a köz3yüJ-ésí Jqiyaőkönyv'bcn V./G/ opLi,] ct
I.cinqlet 2,szánuna} jc].ölt 2 szoba, raclldlchclyísdgchből ós
2 crkólybŐJ- á].1ó l,aliást 6,1,,o3tl aláptcriil,ct t,cl TTűdfty-t3l,,hrsa.al,:"tt jplyeaza']rle nu 5595/l3ii,sa. ültvi albet'ó,ülia ós |.rra.
a tulajdonjóüót Var,3a Tí_bori:é- sa. Király Rozii.lía /BudapestXII. Böszőrrlényi ut 3c/32,/ javára, a jelzd,1ol:j,osot
Ft l43.l,i:,J,- tőko, cnnc].c évi- 6í, lrana,üa-ós Ft e&..6B9..rlcbilt-
eé3biztosíték creJeíl3 az Orszá3os Takarólipénztár Javára Je-
syczza be.

^ 
135ríjoT§ zőt;tu ós a icöz3;yülési jc:,),zőkö::yvbcn V ,/C/ ópülct

3t ainelet 3. szá,nnraj_ .i slölt 2 szolla. iecl}ókhej.r,inó.i:-^lcbő1 d.s
crkél;rből álló la}ceiót 5o.8ou' alapterü]-ettel rlWtÍl-t35.
}rrszrala'r;t, Jpgyezze- be az 5595/I3J.sz,.tkvi alVet6tbe ós
arra a lurla§,donJo6ot Bálínt Arónné sz.tóth R.Borbála eís
Bálínt Jiron /nuaapest XIT._Böszörrnén;l{ tr1 3o/32,1 javára,
a jelzáloijcaot Ft 113,936,- tőke, enne]< évi 6!1 }camata
éy. e! ,flP.|67.*,.}röltsé3biztositék erejéj.g az Orszái;os faka-
rélcpénztár javára Jegyezze be.



l3.c 
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/

L37./

]-3;B, /

!39,1

l!,o, /

2l-'

A 135.gor§ za.tru .és a köz3yülési je$r zőkőnyvben Vr/G/ épület
II, ernelet,|;, gz,ái:,rrtal j elölt 2 szoba. rnellé].chelvlsénekből és
2 erl;élybő1 álló Iakást 6t,,o3r? alaiterülett a' |rflilth-l3rJ,hrsz,alatt jegyezzs be aa 5595/L36,sz,tkvi albeté{be és aTTa
1 tulaj,donJgeot Re.iter,i(aroly /lúaapest, XTI. Böszörraényí ut
2o,/32,/ javára, "a j.e}pálosjolot Ft i1,2,11l.- tő]e. ennók évi
6fi kanata és Ft la.L|,,'zl,:'. kölbsé6biztosíték erej éj,'s az Országos
Talcarékpénztár javára je3yezze 6e, --v'-9

A L37,sorszálrlu és a köz3yülési jesy zőkdnyvben V ,/e/ épiilet
ITf.einelet l.szá,i:nal jelölt 2 szoba, metlókhelvísé..:etc6őr és
erkóIybőL átló lakást- 5L.89# alaptei.itte ttel llWh:I3r,hrszlaLat,b jegyezze 'oe az 5595/13?.§z-.f,kví albetétb6-'és arra atulajdonjo3ot Keleilen Istváp és Kelernen Istvánné sz.Turí :Íva _

í !" i í il í |, ; l' ; ?i ö : T*Í iil' u ?J e?,/ l*!", *,; í,í t b .J, i,?.*",f * í f : : * _biztositólc er"ejéíg az }rszágos fakarékpénztár 3ai§ra jegyea-"

A 138.§otr§zryrru és a közgyülési jegyzőkönyvben u/c/ épület
rIT.emelet 6;.szőrnraal jer-Urt 2 sáobá, metiéittrelyíséji-ei{ből ós2 etkélybőL H.iló 1akáát 65.z::t alaptcrüle-üte1 ?llűla-l3C.hrsz.alatt jesyezze b.e aá 5595/L'3B.sz.tkví albet6-uai5e é§ arra
a .tulaj clonj ogot Sclrönbaum .l[erner és Schönbaum 'Ij/ern er*lé sz,
Ta|"g} 1!o$lg /}"!qp_est_jíII:9.§" zörményi .ut 3o./32.-/ javára, ajelzátro3jogot Ft I+3,oJ?.- tőke, .enrfei: éví 6f; lraraatá esFi zfo$.L9.z.,kii}tsé3biatositék erejéi.g az Ország;os Talcarék-pénztál javára jegyezze be.

A__I39.9or_praáau .és a közgyülési je3yzőkönyv§en v, /G/ épület
IV.emele,t Y,szátur,a,| jelölt 2 s.zoba, mellékhelyisé,^;ekből és

tlrqjdonjog9! Hermann .lstvá,n ós Hernrann fstván"lé sz.Bají }'{áría
lp"*ep"st. ,íII .B_őazőrrnényi .ut )o/ 32, / Javára, _a' jeláároáj ogotFt 113,985,- tőke, ennek éví 6ío wanatá és Fi 22.79].;-- [órT-só3biztositék ercjciig az Országos Takaró]r;pénztő;l"- javára ju-
3-Jezze be.

,}
,}'

4__1.io.9oTs 7qlnu .és ? közrlyülési jegyzőlcönyvbcn v./G/ ópülctfV,ciaclet 8.§zálnraal jclö}t 2 szoba, .mellókhc lyrséllekbŐl ésfV,ciaalet 8.§zálnraal jclö}t 2 szoba, .mellókhc lvrsélrekbŐl ésericélyből álló lakgst 65,+Li alaptórülcttcl .7??d/F-14o.lr::s
lulrjdqr.jbgqt clr.Tóth §ááaor /Buclapest XIT.Böszorménvi uí
2o./ 32,/ javára, a j clzálogj ogpt Fí- 141.71B .- tőke, chncic ővi5í, kamatá és F!?_ü|)s!!f,:,f- [ÚrTbicúízio;ii;k-"ilj;iá áz orszá-
Jos Taitardilp ónztáy 

- jávára je3yeázu-b".-
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].43, /

f-r1,4, /

l45./
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./1, 141r§o.].,§zánu .:s a?" I}az.;atóságí j<;Sl,zőkönyvbcn VI /h-B/építltt T.lípcsőház f ölO.szint 1,számrnái jclöit 1 szoba ejs
mellólrhelyisé3ekből firó ].altást 39..LBír' áj.apterülettel
7T59/^-]-4]..hrsz.alatt je3yezze be az 5595/!4l,szl,tkvi eL-
bctótbc és anra a tulajdÓ;rjö3ot §omossy Fercncnó sz,Pétcr
Saabó ída /Budapest-XIÍ. BÚsáormónyí ut 3o/3Z,/ Javára,a jolzálcajo6;ot ]í't 86.35o.*. tőke, Ónneli évi 6/"' ]tánata L(s
Ft,trf.t?7?l*öltsógbiztosítólr crej éí3 az Országos ía]larók-
pónztár javára jegyczza be.

4 1.1,Z.sorszámu éq az í3az3atósá3i jc3yzőkönyvbcn VT,/A-B/
épület T.lépcsőház f öld,szi'nt 2.ázálr,rr,ái jeluit 1 saoba és
melle,ilthelyisú6ekb6l álló lakást t q.J!r( álapterülettel
]759./!-|/12,LlTsz, alatt jc3yezze be az, 5595/U,2e sz.l tlrvi,, a}-
bctótbe ós aTTa a tulajd"orrjo5ot Stámusz Fcrenc /Buriapest
XTT.Bőgzörinoínyí ut 3o/lZ,/- 3áuura; q_Jelzá1o;;jobot Ft 89.75o"-
tőkcr, ennelr éví 611 karaata é§ Ftl7i9.52i=,sr].tsőáUÍzto'síték
erc j óig ar, Országos [akaró}cpénzti;n,''Javára ic3yezze b,o.

+ l!3. §o,T§ zámu._ée az ígaa3atóságí jegyzőkörryvben VI, /A-B/ópülqt I.1épcső]ná4 f öld"saínt 3.ázarnnái jcloit 1 szoba és'
mellókhelyiső3e}cbő1 átIó lakást no"2Lú álairterülettel
7759/L*11.3.hrgz.&]_et,t jegyozze be az, 5595/itr3.§z. tkvi a1-
betótbe és aTTa a .tulajc}ónjógot Tobak'Ottó ,/Budapest jíII.
PQyuörményí \t . 3q/.32. /- j avárá l ?_jelzáLogj ogot Ft s9 .,:|,.fg,-tőko, erurÓlc évi .6í, l<amaia és ptl7Í884,t- iiótísd3bíztósitók
erej éis au Országos Takarókpenatár Javára,Jegyöaze be".

A. 7-,^,l,r §oT§ zánu,.!7 az i;azgatósá6í je3yzőkönyvben VI, /L-,B/
Épgrut .í,\§ugsőháa 1. eúelÓt 1. sáámáaÍ- j clölt 2 szaba', ,ncir jt-helyísé3ekbő1, 1q3si.ábó1 és erkólybő! árr0 laicást 59;17ú,.glgptglülettel 'l759/tL-\í,l,,ItTsz, aiatt jegyezze be áz ,:

5595/L+!,,sa.t]<ví albetétbe és aTTa a túráid.onjonot Gaá1 Tmro
/BuC.ap cst )irl. Bös zörnény! ut 3o/ 3z r / i"iáiá-," a"j.crzáiÓ,z] r- -

jo5;ot Ft 13.]i.3B5.- tőke, ónnek év1 6í ka,nata'és Í't ?.64877,-.trcöltsé3bíztosité]c er,e j éíg az Országoq Tatca:id]rpénz,bár Jayáraja3yezze be.

+ \!5: §9r9 4ar,ru ..9s, aa lgaz3a,bósálli j csyaőkönyvb"rr'''/L, r 
^*r''óplilct {.l_d99 ső.ház I.'eiaclót .2,sáárnúaí- jelöli 1 szcsba', ,nótrót*

]re]yi.9cgekből- és _er}.l$}ybő1 ál+ó 1a};ást- 37, 39rÍ alaptoi,üle bte1

W ?' 
o''. +? i tl:Z" 

r3bi,i:+l:áX:ííi,. 
u 

3 i o e t é t u u,'i,' á, r y, u' ;, ;. - ; -'dbnj.o3ot Kubovícs Bóla /Budapett XIí.Böszömlényj- ut 3o/32,/
3a.várql !, jcl-zálo$josot '{t fj5,935.-, tőkc, €ir,r:ck éví 6f, Íru,-'
TaPo gp qt I7.,tB?i-költsó3bíztosítók crcjói3 az Országos
taJiarel(penztay javára jc3yezze bc,

1

\



jü-

1 46 . / + +og. . s ors zámu c" :l]1 :":"i:-^Ti1-1 :ítitrio3l"{l; ítíT iÍfl3:
1et r.repi"Oi,a, I,emelet 3,szatnraa
lyiséseiflBi,e §,u;i.:í;üői . 

áiií_ilroá"t- 3T:39- n2 oraí területtel
7759!A-146. hrsz. *tátt jesy 

""u__iŐ' "á'iőillio,a, 
s'z,tkvi al-

betéi;be és arra, t"íáiai;íáá;;:Hárgiiá-Péterné sz.Brosol's=-
ky Vílma /'udapest ^xií". raoáuér*érríi-i;, lo7 32. / javála, a j el_

zá}ogjoÖo't-ei--,a5.9T:::,1or:g,., ennéi. évi 6 í: }tarnata és

Ft t7 ,tái. __ kort sé3üíztosít 3k .*á;'aig-"á 
,órá,^go= 

Ta]c arék_
p4";iár lavára jegJ,ezze be,

I47./ t, lli1. sorgzámB és az i3az,;ato?19i j_ec{"§I91yyben VI , /it,B/
, épület tr.lópcsőnaz I]";;í;i 1,.qrfuái"jelölt- 2 szoba, me,l-

réxneryísaeö^tuor é". ;;il;ivúoi- arü"íurnást 6.-.33 m2 a_lapterü_

let t el il;i7 +:Í4l, i,ii ), 
-fi áit -i 

"á 
yá i,z2 u e 

"? =??,3!!,t, i""1;_tkvl artáí aii* éá-arra a _bula;aoqj_o3otJesr,e||?

p 9 9 1, x, í ] ; 
" 

B o ; ;;*&; i i,t " 
3ő7 i{{Íffi g * í ?,' 7"+:z?] § 3' n o,. * -Ft139,óe;'.-:'úié, .e"r,-ire}< éví 6 r,

ségbiztositék ere j éi;';; Ó=i"á66"^"Öutá' éiPénztár j* ára je-
, 8lezze be,

14B. / + \!ar §oT§ 4ar^u ..És. az lgazgató§ági,J,?á{"Í5itiloB"e1:;tfr1-+Tv" 
epÍiát 

-i;lapgyq.\ar 11.emelet 1,s1
lékhe}yiségékből, iláái4liÉi"i"-i;freiypől" á}ló ldr ást 59,17 rú

alaptei.utedteL .7759j|-ttra. ltrsz, 
-"ráii-;1 

egya,áé a, az 5595h4B,
§-l tkvi a}betétbe é; ;nrá ;-i,i!"ru;;j9áóT"Maróti Gyula /B]ü_

9 +p g : l, $1 il, 
- 
i i l,: : 

; illi -; i - $i,l!; **;íi' a -', i 
- 
l á ] Llái: : 

: 

*

illit 3 3;i1 l ; ; ;rt É*, á, 33tíÉ 3), oi 
" 
';";# 

-ö 
;r.á, er.:ö sÁáiű- i av ár a

jegyezze be

: -^ --n* ÁaÁ vben vt! / t;B/
:.49,/ L :'49, sorszátru és az tga?satósági.jegYz{k9tY

épület i.iep"-orrá" íí.ufióröt_ z,,_"sáéí*oái 3e}öii 1 szoba,me1_

lélchelyísEgökbor é"';;'!jiilá,rlá+rá,-rc u"í 3-I.39 ,n2 al ry tcrti_
lettelJ iiőaiX:íig."i.r;;;-H+ l. iolyé"!u,,P.: ,.1? 

5595/Itr9, 9zl
tkvi albetétbe és ,il;-; tuia;a9njó89!. liln l,',1ihályné sz,
Fürstenezeller Máriá- ie"qápq"i,xii,is9g,zorménví üt 3o/32, /
javarao a jelzalqsjJsbT-et'ar ,Ltő1:].-.tőt ur .9riírek évi 6 ,í, ka,
mata eb Ft 17.o:+._],iüri"E ábí;+ó.itar. "ró 

jéig aa Qrg á5os

Ö;k;"éúpénz'rá= j avára je5yezze be,

1!o. / + \?o. sorszámu és az !3azgatola:;ui.fiáí"ír;it{;Oí"9;:l1iii{_1Jv r ' épúíót i.tépcső_tráz IL emelet 3.1

léiche 1:lióog,e}ntor eg'Üi:réiipái áiíó*í;r.ás! 37 '-39 rr2 d-aPtcrü-
retteryi?;§ii:i;ol"i.iii;-"uí?i{ iőgláázo_!u-,9" 5595/l5o ; SZ.

tkvi albetetbe és aTra u !*ral.aó"jósot Bladó Imréné sz,Szabó
Gabriella /Buc].ape"i,xíIl,á6.áE"úaiií ut 3o/32./ jd á_?á1 a jel_
zárosjoéót, lt s5.rzölr- tqEu, or''ÓÉ-ovi 6 |-'-kamáia és 17'o3l"'--
§,t xöitéEsbiztosíték erej é:.g' az'Ö;;";á"s 

-Táxarékpenztár jav ar2

Jesyezze bc"



L5L/ L 151. sorszámq É* ?? íga?gatóságí . jesy"tx_nilTYlrctr VL /!,_,B/

énület fil;;;; anáá íí. "il íEt ,1,._ á zű";.át j e}öli 2 s zcba,
iáíierii,;fiffi;_iiüor-e§_;i;iyuőr álló rai ási 61.. 33 n2 ,a,^

1ap;bertiret1cL- 7759/}u.15to llrsz." alabt jegyezze be az

i;ö:Éii;i " 

" ;;; +k+ í' árÜÓigtil- é; á"," a" tűiaj {ol]i::got ^oÍI:
KÍŐ!'e7áoau,pust.,]!|1. , 

-áÚ; *örynényí u,c 3o/ 32" / javé,ra,, ? j el-
zálogjos;t'FT i37",ibs1:-_ tőkg_r ennc]: éví 6 c,:lku,..,g,trl és

Ft .,z7 .5ői:_-_"k6íiu*iúi"t.=i!én erej éig az Orsz,ágcs Taka_..

i,gt pénz!ái, j avára i 
:syeza+ be , . ]: 

" 

.

.].,.."":|, 

l

t52./Lt52,§or§zőnruésazígazgáio:ási.,jegyrőll.önyvbenVI"/A-B/.
ópület l",lépcs őT,táz rirlEmeíet 1,ö;dÚ;i ;.gt9!! 2 bz:,,ba,,, ,, :

*örtéioy,"'iii§éö-iiüoili;i,;;áb;i ;;-;=kPi$u lír +1+? }9tcá1 !.,'
59"L7 m2 alap_berülciíői"rurg/+_,+?2, h.Tsz. alatt jegyozqe
be az 5595/L52.. g?. itui,íű,"ié,rie-és axTa a,tulbjdonjpgoi
Takácn 3erenc /Budapáut;Xir " ,Bös__z Úrmónj,í ut 3of3Z "_ 

j avára,
& Jelzálogjl.;5ot Ft 1;í:iáe:::i{+.; eidlelc évi 6 f, ka'nal:a

és Ft 26.384.** kö}í"3áüiát"siiék, erej eii3 az ,Orszáqo: T:._,

riá"?rtn.-;;i,űjavárajesy9zneb9....--..-',.',,..''..;
L53, /L L53, sorszánL} 4s ??_lsausu}{1á:í jegyeőli,ö1t{T!u1 V].- /t,,;"E/

épület i;iéö;3náá íÍr,á*"Íe,t {, 
-qzh,rrnár jeli:lt J- s'zCba,,..'

iáiíerih;iy;§;i"iiüar- é;_;;É;iybBí, ér+q lakást 3T "39.m2 
"a._

i;;i;.,{íi;ii eL-7T59/4:iiil hr3z._ ar átt j€g{e zzc be az _)5c;5/L53"
gz ;, i;kvi"Bil6tá üú ő''á=-á"iu ^ 

turajáónj ó16í d{,T(Llbi:k István
lBudapeát;ííii;öü;4b;,tB"ii it ji/.i? 

=./ 
jávár,a,, a jelzáloajo-

got I,t ill;á;;:i.,i8!á;;i-i;_i;. 1!i"6-,;;, vÁata .,és Fí 16"864._*
k ölt s égbi zt osit ók 

"*ö 
i éiá: ;; orq z á8,; s 

-iakarók,p 
enzt, ár., j avára

jegyezze ben

L5+.lL L54o' sorszá.r0u é",zz_taáz8atógági je,g;I7ő;,\o1y,}Pe3 ,íI+/Iy_B/

épület i;i;B]"p,náá íirl!ro"í",t 3,-sz-áffiai. jelött l, sroba,
*áíiáürr;fii§;;"iiüai"a* ,*"t ptyuőr. álró la]rás'i 37,39 rd? a]-?P-
tcr|ile tiő\,ii§§7l*rr4; ű;;," árátt jegyczec_be, az 5rg5 /L54,
§zl t}cvir albctétbo o"' #"á-q_!"rc3aó"§áqo,t T.lorenoz lrnréné
§zr Fehér Elvíra /nuáapcsTr,_tlr, rs8szoipény;i ut 3;o/,3?, /
javára, '; $i;ai"bio.got T,ű'84_32o.__ t{i_<c, ennek őví 6 ;"

lcanata ós Ft t6"B64, j]'ilitááibi;+ositék 'ercjéís az, orszá-
Óá§- iárrá"errpgrr rtár' j avára jegyezze be,

L55, /A L55* sorgzámq 4u az _igazi;e,'uósági J.9,av7őUr?T{y!c! VL /li-B/
éoülct í.i;;;;ána, iiil3*"í"t 4.,-számáár ie}ölt 2 szoba,
i5íi!ii.ái;;5;;őiiÜar-3á"ártsivlei aLLó lakiist 6t"33 rí2 alap,-
teruiiletto1 7759/L*,},55 _ hrsa " aI a.tt 

- j".gyu zzc.^bc ,a?, 5595/\55.,
§z. tt<vi*áru"iéib"-Éá"o""á á tr_rlajdóníöcot End,rődi _9y.§"ő .

/Budapest ,_JiII o 9 3ösz o"*e"vi iy l" (l?_ /.' 3 ávára, .a j 7l|v19{i ""-

'o-u. 
Ft íl'al4i5'"-,- i,őrr",-Óá"ot^évi- 6 ;: icaniata ós T'|, 27 "285 o -- '

ltöltsésüí;; d!íior, ;;,;j Liá'- áá' ors""3o= Taicarókp őnz'uár, j at á-,
ra j.eg}ezze bc " 

, 
+
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TíT ./^_a / l:_^_^,^_l_A^Á*4 cn VT,/L-B/
156. /í\ 156. sorszárnu .és az__ígazga-bósági i cgyzŐ),tönyvb

épü]_ct l,lépcsőház íY,;móíct l,.ázáír,r,ái jcloit 2 szoba,
mórrérnelyi-sésckből, i;;öiá;jr.-a§ _9,t,eívüő1 a1]_ó }alcást

59,LT n2 ár.ap tcrületiői'7i?gt{;}?6, hrsz, a1 att jcgyeznc

bc az 5595 /L56 , í/Z. iriii 
, 
áítbTat6ó 

- a* aTT,a a tula j d,onj 93ot
Csírik János /Budap";;;xlÍl,noszUrnrélli ̂ yt r2?/ 

3?, / javára,

á-r"l-iuL?ulíag:i_$l;i?3ií*í;;;;iítiJ"i$:í.u;},3,,r;,Eá;3*,fi ,_és Ft 
Jcgy e,,zc bc,lcarékpónztár javára _ *_

L57. /+ L?7 ? §or§ zéírLu és ?z í3aa3at:,U=;1[ffi{"í:it{{oí""x';!i _,'-J l' ' éotiiót i"lápcsőnáz IV,cmclc,b 2:,_g
mötrénr"ivi,.é3ckbő1 ;;";;t;iÉ ő}-árro laÉást 37;39 m2 a_lap_
.bcrt1]_c.i;ici 7759/ /A-\;i,"il;;l- 4 "il- 

jqár"zzc be az 5595/L57,
3z l ,cliví albct ó,bbc oá ' árrá- á- tl,ro j,áofrj,6áát ,|9rstn,r l,fi,l;lós

/Buc).apcstrXTI._9 Bi;ezBrilarüi"ut 3ő7 j?.7. javára, a iclzáloa_
j ogot ei 

- 
á j. lsb ..-- i;*;;-irrrr"r, arÍ-é'l; i.u*"ta' és Ét 16. ?}1. --

'c 
ö1 t s c3 bizto sí,c ók 

" 
ró i iis 

- 
áá- Ő, uu;só 

"' 

-ráii 
ar ét<P Őnzt áY j av érra

'iőái";aó-úo.
a. .. ,t- ^-^ T7-r l 

^ 
D Í

15B. / 4 T.?8: sorszámu éu __P, ígazgatÓ"iu#lí-Í3Í§it ío3;"xl;Ítil/ )*Jv" 
ÓpUÍÓi Í.rép" sőr.ázíV, emclct _3,,,?,
1ókhclyi;;;;k;őí-ép ;;k;i;üqí: uiió iar<ást. 37,39 m2 alaptc_
rü}ette í"i7;;i.n]rló.,i;;;". 

-ááti_ jö qiő7r" pó*az 5595/Lrg,
3Z. tkvl a]_betétbc jr--ár"á á tqrgj§á"Joq"t üvcges Imre /trtl,_

d,apest,xI1. , B9_s" oonlníi^ őt- ú7lá", i iáváTa,_9 5er zá:-ogjo3ot

Ft 83.555 ,-, tő\e, ;ilét 3ur "4' Í;ianráta és- Ft 16 , 711 , --
kö]_ts égbíztos1.ték erej éíg aa ors"öo!'r"roá= étpénztár javá_

Ta jegyezze bc.

}59. /+ \?9. sorszánu é, ?, ígazgatő=u?},;;f'íít;i{'!"3"Xt;Í";?!+'l)" 
épÜÍÓi Í.rópcsOház. IV.cmclct 4,.9|

1ékhelvi;;;5ibái*Z",Jir,tiivüá_r álló T;taát 6L_33 m2 alapte_

*f tlíi"íTil;t;*á;a"tI"?';,{r,l;ilrliíái:l§"33"7'7,ail??+l
9z. Béncc z llíargít zliaápóu!,_Tr1. ,Éö=z úrményí uí 3o/ 32_ l ja*
vára, a .jel7ál9sjoső[--Fi- tlia.}?ö;]_ iőxo," ennck éví 6 í"

'camata 
és Ft 2J.o:.y'i!- iürTáéöií;iosiióii-Órcjéis az arázá-

áJu turoárEr<pen;tű javára jegyazze bc,

16n./ A 16o. §ors záma és a_z iay3atósági j9svzőtc9Tryn"" Vt,/,d-B/
ó,oülct I.1ópcsőnuu i,cáEi"E .1. szá:nmát..lu}_ö+} 2 szobalIíICl_
r"ctueiví;;;;küáí;í"ááüü;í 

, 
é;, ;;[óiyP 9i árro la}tást 59 ^l7 m2

áiáii""ülcttcl 775ó7E:r.óő,_ ii"", arátt jcgyezzc bc az

5ngá/t6o, ,,z. t}tví'Liuói.Biuo- Es' *öá- á i"íáid,onj ogoi; Gattván
Jánosné sz.Tompos }rlária/prld_ap9sti"iii,,i,ú;ü;;-Jipl ut 2o / lz, /

i ffi íffi 
:, 

3 

" 

i t 
ía 

; : 
gtí 

: 9 : 
: ;í l ; 1á ii i l ll ; ; - tío : l 

" 
3 ? í.li' . :' b,2,2 -

Ö3Ö"Úár,áiéi.panáiar javára jegyezzc bc, 
,

i
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161. / A, l6L. Égrszámu és az ígazgatósáqi Je1:Iz§Ilönyvbcn Ví"/,\-B/
épület, 1.lépc sőIaáz Y,emilot .2.qzlíqmP]. jo}öl! 1 saobarme]_-
téi<i:elyisdsó}cuőr és _orkélyb ő1 álló 1akást 3T.39 n2_3}3g:,_
tcrr.ilpttéL"7759/A-t6L, hr3z. alatt jegyezze be az .559.5/l..'d:..,
s"; 'túvi árúóiótle és-arra a tulajd.óníösot Nqgjy máty{sqi_
sz.sztráavi Erzsóbct /tsuda.pcst, ]Ií].,Éqsz örményí ut .30/32" /javáral a j elzáIa3jogot Ft B.2.7o5.*- tQke, cnnc.ii evi b ,i_,

Éá*ata'gei frt L6.51Í.I- aöltsé gbíztositék Órcj éi,g az Orszá,
gó§ Talcarókpénztár javára jcg;ye zne b§.

t62./ L t62^.} §örszámu és az igazgeú ósági jcgyzőkön;ry6op Ví./i\_B/
' 

' 
?a ! n, __a _l 

^ -_:'_____-i J^'r'.!1 + 1 ^-^1^^ --a..lepulct T.lóposő}rw V,emÓ}ct 3.számmáL jelölt 1 szobarmel-
tétrirelytséeókbőt és crké.lybő1 álló lric ást 37-39_mZ_q}.F^t"-
rü].e _ttb} r7ntx*1]_62.hrs z, alat t,, j dqy.ezze be ^az 5595/L62 "9z. tkvt albetétl,.r és &rra a tu}ájdonjogot Szcrdahclyí
riniáaivr,0 gu . r,i s, üÉi Margit /nudap óst , XrÍ , , Bösq. örményí ut
jo/ Se", / laí árar':1clzálósj :got Ft 82'.7o5. -; tői5q, cnnck 

_

EvL- 6 íilranuüá és- Ft ].6 .5+1.-- költségbiztositélc erejéig
az ars1,ágos Tákaré}cpónztár Jatára jegyezae bc.

163."/ I\ 163r §of§zánu ós az igazgatóságr Jeryzőkönyvben VL-/i,-ry/
ónület I.lépcs őház V. qí e]_ ot 4.sz ánmal j el ölt - .2 ,g.]bQl mcl-
tét<trelyiséaótcbőt és pr}<élybő]- álló la]rást 'oL.33 w2 alap.-_
tcrü.l_ette1-775,9/L-L63. hréz; al att Jegyezze ba az 5595/L6_3"
§z. tkv1 albciÓ:Ubc é; aTTa a tulajdónjósot R,Kovács El-zsé-
bet lBudapcst, XIT.;Böszörményí ut 3o73á,/_ Javárao a.Je}-
aátogjo,e;ot Ft 133.875,-- tőke, énnck éví 6 fő kamata és
F!_ áEi'riZ._- tÚÍÍséá6iztosítéÍr'eroJ éíg az országos Taka-
rélqénztár javá:ra jegyezze be.. 

.

164,. 1 tv L64r§ölt§zéma és az igazgatóságí ieayzőkönyVben VT,./A-B/,
ópülct Tr.Iépcsőlnáz f szt. 1,számnal jclölt I szóba, és ,nc1-
}ékbclyiségekből álló la}<ást 45\ 43 +2 al.ap te-riilcttc}
7T59/lr-l6t 

' 
|trsz. alati je 8yc zze ,bc ,-rz 5595/L6l,sz. tlcvj_

albetétbc és arra ,d tutajdónjogot Bód,i Andrásnó sz.Hábcr
-]rzsébct,/BudapeBtrXI]. rBöszónnényi, ut 3o/ 3z./javára, q' jclzálogJogo',u- Ft 99.365t-- ,i;őke9 ennek éví 6 í,'kanata ós' r't a9.B13,*- köJ_tsógbiztositók örrlJ éig aü Országos Taka-
rétcpón atár j av ára jegy czze be .

r\ !65.§or§zánw és az igazgatósági j cgyzőkönyvbcn VI .,/A-B/
§qü_let TI,1épcs§lnry _tslt,-2.száúmai jóro:.t. i .y?oP?,ős mcl-
lélchelytsógekbŐl álló lakást 4o,?I m2 alapterülettcl"7759lb-rer. ]:rsz. alatt jcgyczze be a% 5595/165. sza tkví
albc*,#tbc ós aTra a tulajaóir;ogot,.Tóth lili}télrné Bz., Vr*9-
vinal{lemontína /Budap cst, Xír. i Fös zörnrényí ut 3o/ 3Z. /:*ffiogjo6:et í,t ag,+z'ó._- tőtccl cnnck l,,ví 6 íl
karnata Ós Ft" 17.8B4.-- költscgbiztosiüélc erejóig az Orsz4-
go§ Talrarékpónz-í;ar j pvára jegye zze be,

í.;
í,§
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166. / i, L66. serszérnu é.s,az igszgat::lgi,i-sí3ti",i":?t!á'li";l{_
l b b'' 

tt*i; i ; i il }ífl i z í' r" ; ] íb : i i : i #át, 
*i 
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i ; ry; itttízii t L l * ;

ifr ittii;Hii iriffii:'liir a*:af; l*l*iti:'Bös zör
tőlcc, ennc}i e;Va^o ,,

i áil 3".jaig ez 0rs,uET3"fi3n!"ioí,nc;L:,á; 
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í 6 7 . / * 
^ 
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/ ;;i 1

epuru t
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a. i 
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i:- :?, *xYlZ[i" ; : : : 
t}::: *

rffi 
j{tii:ii::Íl;":}iii,li{iiíí*x"líixei'"iü:ii5í,iilT:i,1-

E"u.eúli"ln"a,pi"t I XIL, Bös?gl*-n{i;i ii,í,e, i; í,nm,tg,,uu

í;í;í no,in |i't -H,T "3*ii;;;"lí:,?, ";t,í!Í*-:; 
3"§""a#3 

"6"i,á-

Ft riliBái-- k ölt 2 :*:"_,_o^u*-::"', jr.pBár;#'i "vár" 
j,gy" zzc bc, 

.

}68 . / t,ií:; i?;íaffi ?tr'^="i.i4lii?- i: ffiHíÍ:íÍt,ff: iT frtíjj |, 
^,*,ii:t?tniíiltili!zbi.t:iÉ!,i::?,ti1lli.i:t*33§í:T??77y-,

i#:5;:-;lttlllEB";B"ü?ííi:,^l"_il)\:;?i:íffi #";:;1:1Éii??:_.

Í?;flliT: 
'oLiI:,{?.b,1* ;** í';s l ,ft"8T 3}; 

";*á "^"ö"r,"=éicp 
onzt ar

lavár", Jcgyczzc bQ, &

vvbcn vt. / Ir-B/

1 6 9 . / tnilí3 ; 
- 

H i íöi ="?i47^, 
: Ér,ii i: i iíiffifi* Íi ili 

i " i" 
= 
;;ü,, tft :

,*--;iöi:iíi§iíl-ÉiJiüiiilii.*i3#3í=,::.á:',lli?*ik',i:,

i::t, 
;ll 

l : í ;6, pi _3íí i i; .\ii)á:7iái a",, + jő:; arc 3j 9s o t

Ftab,g35.--!t{:i,"áái"[-e,í,ía"n,Éamatl..ésFt17.1BT.--
k öl -b s ó 

'bi 
zt c si t er 

i 
" 
iffi Bt*- li, Ö"'J'"a;;; 

-'I 
a}cár étp Ónz'c ár j a-

Yara jcgyczzc be,
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íí: í ffi:,Zí^2,,1Éüí iiil ii6 i 4ü3i: fi it{; 
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'.orcncnc
:Ti 
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A l7}"í]orcsáfilu és az ígazgatőságí iesyaŐlrönyvbcn VT,/!,*B/
épi.ilct II.1Ópcsőháa f.cmclc,b l,.sz-ánnaL jclölt 2 gz".batlitcl..
13 jtrtrclyis jg3tcbőI,1oggíábó1 ós crl;űlybő1 álló 1dr.rst
59,17 n2 aláptcrüiettó1 77591A_LJI"hrsz,alatt j98yozze bc
az 5595ft7l-,Éz," tkví nlbe tótbc c(§ arri a ,i;ul,,,"jd^]jjoüot

Füscd,i Jenő /Budapcstr.{TI., Böszörnjnyí u't .3oi?2,/ javára,
a jelzálosjcgot !,t L3!;:.3,B5'_-- től;c, ennck óví 6 i,,.}carnata
ós"Ft zS,éiq,-- költségbíztoaít,,k örcjóíg az Országos [a-
karó}cp ó nzrár j av ara 

, 
j cgy er,r,c

lL L72lsoTszámu és az Lgazgatósa6i _jegyzőkönyvbcn VI , / jl*B/
Ópütct II.1ópcsőináz ]I"cmclct 1.szá,irr,ial jclöl'u 2 szobarne1-
rórUe}}isó3;icbő1, 1og3:";qbó1 Ós .rkÓlyb?l .l11ó lirlcást 59".t7

,nr2 alabt;rúlcttel 7759/t\-L72lhrsz.alatt jcgycazc bc a"z

'595/liT,gz.tkvl 
ábctótbc és arra a tulajd.onjog;,b. d.r.G,:ór

Zsíginond /Budepcst rXIT , .Böszörinűnyí ut 3o/ 32 "_/ .jr"várn1 q
jclzálosjogot !'t ]-33,11o.-- tő]cc, cnncJ.c 'óvi 6 i', ke.nata és
Pt ?6,6á2.]* költgégbíptosíték crcjéíg az Országls Tr,r,lcE,-
rdkp,nztár javáre jcgyczac bc.

!, 173,§or§ z&au cg .az iraeg8atósá3í jc3yzőkönyvbcn VI-/l\-B/
épülct II.lópcsőhaz If ,cnclct 2,szárnma,I jelijlt 1 szqba,
mÖttétctrclyisÓ3ckbő1 és crkjtybő1 á1]-ó 1n,lrást )f ,,)j ln? .l-
laptcrii].ettcl-7759/L-I73,hrrszlalatt jcgyczzc bc az 5595/L73"
sz. tkvi a.lbetótbc Ós arTa a tulajdelnj,,:got Sár;:spntllri
Gyula /BudapestrXII. rBösu örrn.,nyi ut 3o/3?,/_ iavára,, ,a jc1-
zálosJogot Fi 85.-17 l.-- ,i;őlrc, cnnek Óvi 6 íi lr,:rrn,l,ta és
Ft 1?.o34.*- költségbtz,tosi,üÓlr crej jig e.z Orszá8os lirlca*

A 174,sorszámu és a,z irazgatóságí jcgyzőkönyvbcn Yt./i|,*l,)
épülct IT,l jpc sőház If . cinclct 3. szdrruiral j cJ-ölt 1 szqbzr'
rnc}lélchcl]zieógckbő1 és .crltélyból álló lakást37,39 m2 a*. ,

laptcrü]_etteL 77J)/!r-L'!4.hrsz.alatt jcgyezze bc a4 5595/L7ti.
sz.tlcv1 albctótne és arra a. tulajd.onjo8ot Tóth Ántal/,Fuda7
pe st.XII . ,Bőszörlnónyi ut 3o/ 3?,. /jas,,ái"r.r jclálo3jogot.
Ft B5.17o,-- ,üőkc, crurek éví 6'í: kcrnata és Ft 17.Q34,--
}cöltsógbiz,tositék crej éí3, az OrszáaJos Takerékpénztár ja-'
vára Jegyozzc bc.

^ --.- / / . l a ! 
'r... i. .^ 

'Á 7T5.sorszámu és ez í3,r.z3atósági jc.3yzőkönyvbcn Ví,/l,-R/
Ópütet II,léposőlnáz Itr:."ernelet 4.száeinal jclölt 2 szobao
rnellókhclyiségctcből, Ioggiából és ertcÓlytői álró l;i-kást
59.17 m2 nl eptcriílet,be1 T759/l.*175.hrsz"elatt , jc3yczzc bc
ílz 5595/lT5, w.tkvi a].bctétbc ds arra a tula.jd.onjogot
Szil.rgyi lr"j os ,/Bud-.pcs,brXIT , lBösz ör;írjnl,i ut 3a/ 32 " /ir.vá-
Tara jclzálogjo_;;ot Ft L33.11oo-- tő}ic, tnne lc Jví 6 í- ]tlr:;r--ta és Ft 26,622.-- lcöltsd6ibiztosítő]i crcj óí3 az Országot

L7L"/

lrc|/

a73,1

J-7ti.l,

f-75"/
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176,/ t ]íer§orszánru és az ígazgatósá3i jogyzőkönyvbcn Vl',/tr;-B/épülct Tr.l ip.csőház IÍÍ. cfrclct Í. sááilhal ;cioit--z Á;"Üol'
nellÓlihelyl,ségckből_rlossiából és er}cólybői álló 1akást
59.17 t?_ q}aptcrülctt cI- 7T.59/^:176.hrs-z, alatt jegyczzc bcaz 55.9r/Va.sz.t]tví albctói;bc ós arra a tulajaónÍ;sot
d,r.iulór Lászl-ó,,/Budapcs'r,,XII.1 Bösz Orményí ni" SÓ/Sái/ i"-
v árar a 

_ 
j e1 zá1o3j csöi Fí 131 ; 92o,-- tőkÓ, o*rót' 3ii' a" i,

ka.ma'üc,., és _Ft .26 3.8l;,-- icöltségbíztosítélc'crcJ é:.,g az Qr'szá-gos Ta]carólcpónztár j aváre. j cáv czzc bo.

L77./ + 7 77.sorszánu és a.z ígazgatósáeí jcgyzőkönyvbcn vT,/í,_B/Ópülct I1"ljpcs őhőz IIÍ.cinclct á s-zűőac"t iciort 1 s"óba.'
mcl lélihelyiségckből és e rlc élyb ő1 álló lakást 37 .39 mZ á-
1ap,bcrüLettc1-.7759/i.-LT-( ,hrsb. alati; jeryezzc ŰŐ Ű iigS/qr,' 1t,tkví a.lbctói;be ós arra a tulajdonjoáót Homícs]rő í,aá;7a'
/Buda.pcst1" XII. , Bösz örmunyi ut 3; / 32: /" jevára, e .i cízáíoe-
J?aot Ft_ 84.32o.-- tőlcc, Ónne]i évi 6 f, Íraroe,ta'és ia,a64.i-§'t kö]_tse gbíztcsíté}t cr"Ó1 éig az Orszálos Takarékpénátár:javára jcgyczzc bc.

17B. / \ !.!a.sorszámu e_p .az*\sazgatősági- jcaqőkönyvbcn VI ./ii_B/, épülct r].1ép.csőhaz rIí.ernelct 3.sááirna.l jciOrt 1áiri""mcllékhclyíségckből :és erkólyből álló lakást 3l. jg-ro2-;,:-
Japtcrülcl;tcl .7759/ i'r-L73*hrsz.alatt jcgyczzc ÚÓ aa rgi/ua,§z..tkví albctétbe és aTra a tulajd,onjoáót Risó Istváná-é' ;;.
Koy á9 s .Edí t /Bud ap c s t', iii,',a os'i i;ini j;íi";i'jő"tjz,7 - j 

"ű;- ; 
-

] j9}z_á}oqjgso,t Ft 84-.32o.-- iőke, cánck avi' a i', tŐ*iá''és {t +6.?94.-- kölisó3biztosi,ték'erej éig ez orbzágo§ io-

I'Tg,/ + +]g.sors z@a és .ez ígzzgl"tóságí jegyzőkönyvbcn yI,/t\^B/
épüle t II.lépcs őház IIÍ. eáclct 4, ű,irTáár__i oitiíi--z ' á'"i.-.'
!cllékhclyíségckbőlrloggíáb§l és crkélvÚői á].1ó Í.,r,i"i'
5 9, \!,r12,_ al apt cltil 9 t te 1 

- 
7 7 59 / iy.:1 7 9 . hrs? . d- ort t rey 

"' 
á á é beaz 5595/Lrg.áz.,tkvi. al bctótbe ós 

'árra a tulajdffiÍ óá.;i á;.SzcTipótcry {"r}q" /Budapcst,XIr., gö;uÚ"Új;yÍ-;T" l37 lZ.7'
Jnvára, a jclzát,.:gjo3ot-Ft i3L.g2o,-- tőlia-," *"Ói.-e ,Í-á' ;,ka;ncta JB.Ft .26, 38,+,-- költsó6bíztosíték cicj ój.g az-Órárá-gos Tákarékpónztfu javára, jcgíeááe be; * -- -q! -

:'
., ] :

18ol/ ;} 1Bo.§or§ záiau js, az_i_gaz\at ósági j.":3yzőkönyvben YT./L-B/ópp}et rT.lópcs őhqz lvlcnó-"i-r]u"3úiáí-}-;í'öi; 'á ;;ób;, "'
mellókh9lylsé3ckből, 1og3íából és ertrólybBr:áíio-1d..á;;'
5 9, \7 *?_ + ap t crü3" c tt eÍ- 7 7 5 9 / }t-.L}o -irá"r; c, ÍT 

- j 
";y; 

;; ; hcaz 5595/].ao.sz.tkví al bct..tú'c ós """á * 
-t"iái 

donioqotCsilcay Míklós 
. /luaapcst,JílT. 9Böszörmónyi "t 3ó7 já:i" javá-

Tal7 j clzálogj ogot Ft f 3q. 6t 5 ,*- tőlcc, " 
e nnetc- éví á' ;,i ÉÁ"-

!a. ós .Pt ,26rí.2l.-- költÁegbíiiosit,,k Ó"á;;6 áu-or*"ai.i, "

Tokarékpénzl ár j avára j 
"síu zrolb" .



át 
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t

181/.i }8l.§ör§zájinu ós,.z, i5nz3atósáeí jcgyzőkönyvbcn Yí, / }i-B/
ópülct II.lóposő:náz íV.crrc}:^t ?_.szárunal jc.lölt l _?uo!o,

,' íüór:__eprolr,lségekbő1 ds erkű}ybő]. +11ó ].a}cást 37.39 m?_ 4oP-
terü_lcttei 7759/í\*1B1.lrrsz. alatt jagyezze bc az 5195./LBL,§z,
tkvi albetótúó és arra a tulaJd.onjogbt Vörös GJ,uláné.sz.

, rvenovlt§ Zeuzsanna l3uct_3.ppstl;trr. , Bösz örrninyí- ut 3ol32, /
javárara jclzáloüjo.;ot Ft- 83.555.-- 1őkc, urnC< éví 6 !i k,:-
áatn éó e[ 16.711: *- xottsúgbiztositélc cicj óí3 ?,% Orsr,á3os
Takarókpőnztár javdrr jcgyozzc be.

182. /l, l8?r§ofszámu ós lz i,3izartósági jci;yzőfuönyvbcn Y7./i,-B/
ópülct TI.1ópo aőház Iv . cinJlct J, m araiiiá j elölt 1 szcba,,/ mótték}relyisőackből ós erlcélybŐl álló l,drást 37,39 m2 a.-
J.ap-bcrütettcl-?"í59/l,*J.82.lrrsr. alatt jcgyezze be az .5595./LB2,sz.tkvi l albcto(ibc ós arra a tuiajdonjogot Tárcza Jifutcl.r/Bu*
d.apcstrXII.9Böszörrnóiryi ut 30i32,/ jw ára, a jolzá}ogjoaot
3't 83"555.-- tőkc, ennck Óvi 6 íi kainata és Ft ]-6,711.--
kö]-tségblztositúk- crej éíg a"?, Orszá3os Tekarékpónztár, javá-
ra j cg},c z,ze bc,

IBJ, /l ]-a3jsor§zámu]és a7, í3azgúóságí jesyzőkönyvben VT ,/iL-B/
épület II.lópc sőház IV. cinclct ..l. számi:ral j clölt 2 szoba,
mótrétnelyíségckbőI, 1o3giabó1 és crkélyből álló laJcásr,'
59,17 m2 alapteriilettel 7759/ j,:183.hrsz. alat t Jegyazae be
az 5595/LB3.sa.tkvi- albctótbc és arra a tul:ijdonjogot
Trobitsch György /Budapcst rJ',íT. 9 Bösz örnrényi ut 3o/ 3,2, / ia-
.vára, e jolzá]-ogJogot F't 13g.645.-- tő}cclennok éví 6 |'.,ka-
mata'ejs Í't 26.Lá9,_- költségbiztositék eieJéíg az országcs
Takarékpónztár jav ára. jegyazze be.

a},i./ii 1B4.§or§ zqau Ó.s ,az__j,glz8::tógáet,josyz{k_önyirben VI_. /.[,-B,:ópülut II.1ópcsőház V,ónrclct 1.ázánaal j;1 ö}t 2 sr:barmcl-
1é}clrclyisó6ckbőlr loggí ábó1 és erdc élybő1 illó 1.:üc ást 59.LT
m2 alaptcrülettel 7759/lv-l8zi.hrs z,alatt jc3yezzc bc 1z
5595/L84' §,z"tkvi albctétbe és arra a tulajdonjogot Galla
Fcrenc lBud:,.pestr)(Ii.9Böszörinónyi u-b 3o/32, / jarr ára, n jcl-
zálog;ogot Ft129-.-37a._- tő]ce, ennck évi 6 !i }canatil. 6s
1..''t Z5..a?4.*- ]iöl'üsó8bíztositék crejóig ea Országos Talcaró}c-
pénztár Javára jegyózzc be,

}85. ll\ I85r§or§záilü ős aa igaz3.li ósagí Jc.gyzőkönyvbcn YT./.[i-B/
ópület IT.lópcsőtráz V.ÓmcÍci z.ézá:naí 3eloit 1 szob'l"rmcl-
lékhclyi ségclcbŐl Ós,orlcél"yből álló .trd< ást 3T.39 m2 alry tc-
rti]_gt t61 7759 / rr-}g5.rrrs z. áiat t i oáv6 iáá ac' iá' 5s ói /ÍáÍ, uu.tkvi albetétbe ós arr,il, a tulajdónjósot n{üLler Q'gőzőné Bz.
}Áolnár ,tliária lBudapclt aJC]I. , B-ösaöimúnyí. ut ?o/3?. 1j avárar,
a jclzá1o6jogot Ft- 82,?o5.-- tfíkc, errnek éví 6 f kirnata e§Ft 16.,5ii1.-* köItwgblztositék crbjéí6 3"z Orszá3oo Ta}<aré]c*
pénztáx javára jcgyózzc be.
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186. /L L86. §or§Eámu és á7, igazgatósági jcayzőlcönyvbon VI, /i,*B/
épület II.lópcs őLtáz Vu crnc'lc,-u- 3:;szá,iriral jeJ-ölt ]_ szobarne 1-
lélthelyise<gekbő1 ós crkólyből álló laká.st 37"39 m2 .alapte-rülettól 7759/L*L85uhrsz"álatt jegyczzc be az, 5595/Lq6 *szi
tkvi albetótbc ós .],rra a tulajCÓnjÓgot Banga il,nd,rásné szt
Gábor ]iTá.ríe /Bud.ap.,st,XTr_ ", Bö§zörn-.nyi rit 30/ 32" / je.várar.
a jclzá..ogJogot Ft 32',7o5 -^ tŐ]<c. :r,nek Óvi 6 ',', ssnl.tl Ós
Ft- 16 "5í,l;---költsliEbiztositőic crÖ 1 ói3 az Or§3ágoí,; TakarÓ}c-
pénztár j nvára jcgyi:zzc bc 

"

187. /i, JB7,sorszárau ós a7 i3azgatósági jt;3yzőliöilyvben VI" /i\-B/
épü}et II,].épcsőház, V"ci,,rclet 4osz;,írnlna} je1 ölt 2 szobarmc1*
l-é}che }yiségetclől, lo3giábó1 és cCr élybőI- álló lakást 59,L7, m2
alaptefu lettel 7759/L*l87"hr.sz " 

nlatt j egyez zc be az 5595/L87 ,
sz.tkvi albetétbe ós arra a tulajdonjósót run Sebcstyón GÓza
,^/BudapestrXII, rBöszörnónyi ut 3o/32,/ jrvíra, 3. jclzálogj,:-
got Ft L29"37o.-* tŐlcc, cnndc Óvi 6 |,i k:unnt:. ós Ft 25,-B7L1,"--

. }cöltségbiztositék erej úig ez Crszá3os Ta}carélcpdnatár jevárr+
, j egye zzc be o

1B8./A ]-88"§ol1§ zárttu és az igazge.tóságí jesyzőkönyvben YI,/!\*B/
Ópület rII"1épc sőház f ázt. 1.számmát- jelö],t' 1 szobaorne1-. lékhelyisó3ckb61 álló 1.d; ást 1,o.2l in2- aJ_i:, _ i,crtilettc1
T759/^*LBB.hrsz. a],att j egyc zze be az 559J7LB8o §u o tkvi arlbc-
tótbe Ós arro a. iulajdónjógot Földvári BÓla9,/Brraap est,XII.,
Bösz örinényi ut 3o/ 3Z" / j r.vára, e j elzálogjo3ot Ft E9,42l 

" -1tőke, ennók óví 6 í karrába ós'Ft 17-BB,1"-* icöltsógbj_ztositJk
crcjőig az Országos Ta}<arókpénztár javára jegyezze bc.

IBg,/.t, 189.§or§zánu és az i3az,..ü ósági jcgyzőkönyvben VI"/IL-B/
ópület TII^lépcsőház fszi;. 2oszáttnrJ jórort 1 szcbarrncllÓ]c-.
helyisógckbő1 álló la]rást l;!., J2 l:l2 ale.pterülcttc1 7759/}*.189.hrsz.alatt jcgyezzc be az 5595/LS9osz.tkví a].betótbc Óe ar-
rá a tula jclonjogot Fenyvos Laj os, /Bucle"pcsi rXII ^ , Bösz örrrényí
ut 3o/32l/javárn"na jcIzalogjoeót ,Ft 9;1,7L5"-* t&u, ülnck
évi q í.kamata ős F't L8"343"** költsógbiztosítoí]c ciejuig az
Orszá3os Talraróltp őnztár j :v ára j cgyezzc bc *

19o. /A 19o1soTs zámu és' az iaazgetósági j cgyzőkönyvbcn YT, /l"-B/
Ópület ITI o1épcs őhé.z I. c:nÓlct 1. szár.lnal j ctblt 2 szobainc1*
1ókhelyiségc}cbő1 és két erkéiyből álló lcü" ást 52"78 n2 alap-
terü]-etteL 7759/.,!;.}!oohrsz,alatt je3yezzc bc áz 5595/L9c *Bz,?
tlivi a]-bctétbc Ós arra .a 

-tulajd,onjogot Henicg Gyula/3ud,aP.est,
XII. rBöszörinényí ut 3o/3Z,,/javára, á jclzu,logjosot F't 12Ó. 36o,-
tőkqr.. cnnek évi ,6 í, ka4iatq óq, Ft ,24"of?,n-* költsógbiztositék
erejóíg az 0rsaá3os Ta,lcarólcpónztár je.várn jcgyezzó bc*

g

í1
u

t,

l

t
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Lgll A 191. sors aámu és. az lgaz,4,at9slsi jusv?ő\ö*{yl," lL / A,-B/
énti]_et lii;rÖ"rp"á" íT*ú6r"t 2-,.?z-a;í17l jelölt 1 szoba,
;!íi;áúerl,tsée"E!q} eá-á"xelybő,, álló tátapt 37.39 m2 a_

lap,i;erürát:i,er ilEg/,to-Ílr.lr""r". áiátt l esy9zzb ,be az 5595/L9L,
gz. tkvi albe!étb.e és Ő:ri á- iú.iái aó"i óüót . Szánia1 T,aj,osné

. gz.I{ercsütu íva/Bua"pil!r"il., nb94.ÚiinEnyi u,b,3o/ 32, /javá-
T&l a jelzálogjogot. 1t ai,935.__.tőte, eáne}l évi ,a í,, lcana_

. ta és Ft 17.187.-- }c"itJéáűíáio"iúéi, árejéíg az Országos
qátar éipénztár javára jegyezze bq,,

lg2/ A 192l§of§ aámu ér_ q, \8az3a,aósá31 j.e,4yzől:öl{yp"! vt,/t+-?/
éoület ii;;i.j;"áanáá íTárőr"t 3isziininár derQ}! z szoba, , t ,

i!íi[rlir;í;i;;á;k;?ii;rJáJiáuói El erkélyból ++}ó lak ást
5 9, L7 m2*áí ;bE ó riir * t iái' i i.ró J l-i"rz .ily s-?,. al at t j e sy e z z e,,b e

a7, 5ig5 llőá:E;:|üui 
- 

"rüuté[b'e..és 
-.arra a tu19.j {o+j o.sgt dr,

'{egyi 
zoiílÁ"7il[;p9!!;tii. ,ro" i.ormalli yt _2i/ 22 L/ . javára,

"á--:Ll"áíiáíög,".1,-,F;, 
v4:5ar,,__ tö4.., en{915 évi 6 í, !:.an,ata

és Ft áóZ"a7i ,':-- rioiÍJ ZéúÍLtosít étt' ere j éig az Ors zágos Ta'
r.á"ÓXpE Áztár. j av_ára' jegyazae be l

l93/ 4 }?3.sors zaj:rLl és... a.z*igaz-3at?"?3;i"L?"ír;í'§3tt1t"; !I!r*;'/ 
;

éptiÍÓ,b II1..lépcsőhÉb II,enrelet 1,s|
rne].lei.n.íiii;i.;kü3j é;-úJ-i-ertcéiybót fllÓ la}lást 52.7B m2.,
---- - ' :iái;;í; iióőti:Lg3,hyáz. aiátT j ewp zze be aÁ 5595/\93, ,

alapterí.i
szo trtvi-áiü"ie üuá.'i;u ;ÍÍá,;- iÜÍáJaon3 o[_ot. Taraba .Vilmosiré
sz.Lajt;í*iíáirrá7B"aen;9! rxli., n8; icbáéwvi ut .3o / )",_/ !avá-
t&l a ;JuáÍJál;gól F! 119.255':__ tőker.ei_,re}c,évi 6 í, kamata
és Ft ú:ő5l-"::,-fióit"jgüi;i;áíia+ órói3ig a% országcs [a}ca-

"3ÚgnuÍ,ái',5 
avára jegyózze be .

Lgl,/ # 194r sorszÉfulu és .az ígazgatósásí jee"y3ő\öl{y!*t, VT-, /A"tB/-'" ,Botiíói ííi;íaöó.őú"u-rí]árn6ret zlsz&n"iár jelölt 1 szoba,
i5iiain;ivi;;á;[üBí-é;-;;iléíybői á1]_ó latcást 37.39 m2 Q-
1apt erüí 

":u 
i u i- tii g7.d_Í g +l i-r"u r, gt qli q 

" 
sy ?, i9 _y" . a? .5 5 95 /\9'+,

gz tr<vi. ájúóT65tná-ee ó"á a tulajdoni.oá-o,b Jászai József

i*árt;Bilti;:i_i;ái:íÉgí_"!,,iőt,7!i,ly"?{3,e3.$?,í?ii1tr,o.:
ftüit- ég;í;iá;it"t . á"ój Eiá ái o"Áz4i;,'cs íakarélcplénztár j avá-
ra Jeggeaae be

ag5/ A 195.gorszámu ,és az íjazgatdsági j9gyzők§"{Y.Pg"^vT,/!_-B/-'2' épúíói-irÍlrEpcuőtrá, tí.oáelet .3. sá.ii,nlnal _je}_i;}t 2 sloba,
*iiiiúrr;íyiléüóúúai, tóááiauor éÁ cr"icótybőt ?}1ó lakast
5q-}? nz-álm Terülei teÍ- ll5g/a-l95,hrsá, alatt jegyezze bc
áá"rsg5/L95]sz.t]cvía1bctétbeósarraatu}ajd.o.nioEo!
vó ; ó ; eú' íá; ;ía- /gúaáp óá!,. 4I j, B ösz örm+nyi u,c . 3o / 32,_ /,.js,v &-
,'8. a iorzaroiibl;ot .ht t33.1tó.__ tő}ce, e4irek éui 6 /_, ka,iiia_
tá'eJ öt 26.'oáá.]- költs3áuiztositék eicjelg az Orsza3os
TakarÓlcpénztár javara je3yezze be.

{'r
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. 196 . /A J-96: §9i! aÉ.}u é1. ?u !,4;azgatósági jc pyzőkönyvben V*. /ty-B/. én9le t r1I.t "ipc;őház íír.drioiei*l. őz3Í*áÍ-ÍáiSiT á-á;oúo,ma]-1ékhg}visóbekbő1 6s lrét ,e rúeryúoÍ-álil iá;#t ip|7á- *z
a3.ap bor!i].e!_te]. .7799/,L*.I96.hrs 7. viali j óávczuq be á;- irgúws,§z. tltvi elbetdtbe és &rra fi, ttsrqjdoq5;&i-Mánáíi--i*ió;
e$:í! "§l a.jÍ i o : 

::; íffT 
u§í,l",t* 

u }í/ ?, 1/ in í* ;, 3 $ i, i ili ig : :_kott égbtztoii l,;et ero5 dl-á- aa ór*zá3őo*ffi;; eűőaÁát$' jáii="
lp1yezz,e be.

' t97. /* I27:§9§ rs',o él.y l§3"s"t 9.+g! jcsyzőkönyvbcn Vr ./L-B/éPS}ot 1IT.lépos őháa.tÍt.őricrct"Z. É"#n_n;í-iclölt 1 szoba,móttéxhelyissig!!91. é§^9r5e iyu8r-áíía'TriiaÉi-i l . $ ;á";-laptcrülettel,7759/,A-197 .hrsb.-alllt ;o*;yczze í,;- á; iigítwl .dd tlrvl elbetétbc és arr.a a tqlrj4orrjo§ót iiaráós'iréÁ'7ao-. gpa!

§i:§ i : p 3 1 ::f giő;"#*gt El" zl 73í!**Í; 
§is,,t 

l É: a ái :§l;§át. icöltségbiztositék ere;érs áa- oisireÖJ,"ráfr"i,jr.ij;;;;;-Íevá.ra jc1:!gzzc be.
, :|'
19B-. /4 I?F:"9T9 rTiy é1. 7, -lgaz 6a-tó9al6i 'j9gyzőuönyvben vL /A-E/
=5L $§rfi-i,, i í$i 1 Éffi ; áí :f í í;lÍf t t 

i, 
3;; íffifít ;f }ii :' í d i:| 

;;,

! 2 i l 59,\7 n2 al+ teri*"!t"i."iiiild-+ga.h""á;Í"tt-j 
"a;;';;; be*' -j -"- aq 5!9|1rgs. sz.tlcvi "ruótatbő;ő-;ö;-;1ü-.jdonjogot|tl, D9 áF Fcrcnc /|r,.§1l_e q 1, xr l ., g ö* 

" 
öin o,ilvi :Üt " jŐ7"3á:7 iav á-,r*,*!i?iiib",:l;"f; 

l,T3;};i;?íg;#-{Íf : j:ru':)rlÍ,:?,"sru*;-e§ .!,,

rékpénztár javd,ra ieeyÖzáe Ú;.' :.

t99l /l l2g:§9I9e3To é9 9u i_3azgat ósii3í jtgyzőlrönyvbcn v../L-B/
í§ l 1 s i -i í ii i i § ; ii Fí i + 

;oi i t; l ; í * l* á rT í t ; 
Í 
l *f I:;',r:Í § {,glgpi,grülett"i 7752/!,-t9j,hrs;.aia,bt í"ey"i"" bc ez5595/199.lz.tkví aibctatúó és j.rrá o !úiáJáói;áöoi''líorvá.bhGyula /BudapestrXIT. , Bi;Jzorményi ut lű lá.,

3iti9öj 9;i;'-öt"iít;ol? .:- tőllc, eni.lek óví u i, trLXÍíÍ' a3 
j cl-

Ft 23. r,ó9. _*költéée;bíztositék' 
"r*íóis"ái ö";"aöJ-öariárórc-pénztár javára jegjezze bó. uP vll

2oo./A, 2oo.§ots§zárnu és a.z !3a.z,3atósá;i jggyz,őkönyvben VI ./l-TliÓPüle t rII.J-óBcsőhá; ÍV:';fi.ioi-.z, sááánal jei.;rt 1 szoba,nellÓkhclyísé[ckből ao. irr.aryopi 
-;ÍiJ 

Ür.!."i 37 .39 ná ;íry _tcrülcttel rrís/}"eoo.hreá.;iáit J;$;";;;-ü; az 5595/Zao.]§z.tirví a.lbetó iuó és arrá .9_iúi9iaonjoEÓi-t]at"áv 
- 
Ó"áá8Á'a-;;:FoaYődi §dit /Budap c,,st tT]I.;BÉq; ö;ű8"vi."'ili- iőtjá;i .;;"á;7o ,a Jc}zá}ggjosg!_ Ft- s3 .b55.;1-iőrl;;:.$áórr*joí 6 fo kwlat&,tsfiFt 1 6 . 71 1 . :-*t urt gó sbi áíó utt ari 
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uágqu--öá[áiEr.*pdnztár javeira 3Ó§y"az* be.
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" ?n,l _ sorszámu óság1 jegyzőkönyvben^vl. / A,B/
, ZoL./L Zol.sorszáfitu és_ az laazsa!

"pfri;i"íIí;iéi; cáánű íV. eiletát i,sáá]rrtlal _j er_o!! ? F7o9",
*"iiEti.;iyi;;á;kúBi;t;sái*!9l éá erkélyből 3+19 lakást
5 9 : i i n á- álup í 

""úi "'ti 
uí'' l r s 9 / A_2 oL ..hr s z. a lat t j e *y_e z z e

ne'áá 
,iőgő7űi..r. tkvi arue,tetüó-e; arra a tulajdonjo8ot

3 oaá- eő,rőáa 
-iBúÁ;p" ;i, í1 r ., B ús z úrnrényi ut 3o / 32 . / J av áta,

ajelzalogjosot*öí'1;;:é.:i'-:-ta'.;nbnnekévi6í.kef'aata
és-Ft?6.L?9.-.iÜriááálrái"stiatáre3éígazországnsfa-
karékpérrztár javára jegyezze be,

2a2,/L 2o2, sorszájliu és az Lgaagatósági jesyzőkönyvben VI_. /!"-B/
épület III . lópcsőh áz T . ernelet \, sz #,unq}_ j el ölt 2 sz oba,
mellékheJ_yisé}ekbŐl és két e rtcótybŐl állÓ lakást 52,_78 n2
alapterülóttel 7759/l\-2o2.hrsz.alatt jegyezze be az
559i/zoz. sz.tkvi albe-iÉ tbe ós arra a tulaj4onj9got Sommer
ilóróno /BuaapestrXIT, 9Böszörményi ut 7o/3Q. /.jaVára, a, jel-
zá1o3jc_:rot Ft lli.94o:__ tőke, ónnek évi 6 _i,: kaaata_és
Ft z3.i§g.-- köilségliztosítéú erejéíg az Oiszáaos Takar"ek-
pénatár j av Érra j e:y elze be .

eo3. /4 2o3lsorszámu é|. q, ígaagú óságí i.egy ?ő\11y_y!"+ !I:(|-U/epúrói itt.lépcsőház v.emólet Z..sajstwal ,jelölt t §zoba,
meiíé}i1'6ívióúááÉuOr és e rké]_yből ++i9 lak ást , _ 37.39 m2 a_
lapterü-tettet- 7759/ L,zo3,hrsá, alatt j e§e zze be az
i;ő;7á;1.."l-túrí-l*uut3itu és aTya á iúr1;9qlJ,?ggl .zlinsz-
kv-lrit i3Ó /Budapest;XII.1 Böeaörtuényr ut 3o/32./ 3ava{]l
a i;i;í;"iőgó{-et bá:7á'5.-- tőkel önnek évi 6 

"', 
kanata

, e""óT-i6;B4i::: t ortséstiztositék-erejéig az Országas Ta-
karékpénztár javára Jeg:ezze be"

A lo4.sorszámu és aZ ígazga!ósagi jegyzőkőlyype! vI,/L-B/
l,nl,}g!. íií , ilp"s."+p . 

v;"Til+i 2:,?*\?1-191i?+l -2, :3227,

tié t

2ol,./A 2o4.sorszámu és, 4z ígazga!p"?ei

t*-,Dt', í', ; 
" 
í:ííii;ilíi : É!:;ítr,,:;ataüai, a ; : :ffipíi. *í] ;ii, iiiíi!! :
5g.17 m2-.- ataitertiróttór 7T59/A-2o/,.hráz.alatt jeggeaze
bő';; -isór7áő7,,ui.tltví albetétue és aqra a tula;j.dondtgot
á".§otá' l a'uáái-7s,lááp ""trxrr. ;Bösz örryónyi ut 3o-/.3?, I ja-

a j e lzálogj ogot Ft }29 :3?? ,: t 9F9l enne , , _ A_^vára, a jelzálogjogot Ft L?9..37?.: t9F9, ennel(. ev]_ b ,,,

-1.canata e§ J,! áiibll,-- köli;éáúiztosíték erejéig az arszá*
8o§ Takarélcpénztár javára j.eryozze be r

és valaiaenntrri a}betótben f el vett ingatlallra vonaikozőan az. elid,egeni_-
, 

' 
.. . l Y -, z1_-. m^l_^-_.(r_*!-^-J-.!,- .l^-,.{-^ ^ 

1-, 'te§]_ es ternelósi tilalmat az Orszá§os Takarékpénztár javára ? P_ejegY-
zett jelzálogjogok bizüositására je§yeaze b€. A Budapest dunajobPlor-
ti 5rgrtg;sz,- -bkvi i;örzsbetdtben peáis jegyezze b9, hoay az albete-
tekbóá felvet-i; lakások elid.egenitése esétén a ]-akáso}<ra a fentí szÖ-
vetkezetet ílleti meg az erőíásárlási jo8lilletŐl9e a 2o/L959.Korm.
§ z. rend elet 14. é§ 15;§. -aíbaix. meglrat árőnótt esetelrEen a vételi j og.

Törölje boilábbá a t}tvi iroda a 2o92o/L961.tk,sz.vé}zésse1 a Fővarosi
A ., l7 a / / rrl§r t l _ l_- j^--_-^-!_} 1--,-^1<: *:^<-Á-,^+
_tj.,p]_lo]_par]. r:ur,rnáuó Vá}lalat javára bejegyze-Lt kezÓlŐi nrj-nőséget.
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végüI utasitja a De].ekkönyya lrodátrlgev a közgytirégi j"s{,"í..
könyv,valamíni ; t;iláJ-iÖÚ-ugr:égq: eiéIteti q$}ajínyat a t örzs*
ésárbeiétekkelesyüttaz?rréacélra-.áóíeáíókuioé',yboriiák-
ba helyezve kezelje.
A teleickönyví hatóság jele.n yégzfsét_aa eredetí köt_etezvények
}capcsán az grszágos la:caráÉpé#iá";ax 7gúáápeuT V.Nádor u,- 1.6,/,
;-i;;ilni-vEáie=ieíaánY;ÉáT-;Tég;éJuen feliorolt érdekelt szö-
vetlcezeti r"liáJTírü jú-áóáófuár.' iíátagarnyien Budapest , xII, , , Fö-
sr, örményi ut -3ő'?1á".7í;i.;;;ii"E.' ;;Büáqí" ottho+" .1*ásszöve'bkr*zet
ígazgat ó s ágánaÍ- 7Í"ágpá Ji 

-rur 
. In69 u.iráenyi at 3o / 32, /ké zbe sít ení

rónaért.
A beieEyaés és a vonatkgző okj,ratolc _a 1o/195?. /IX_27./ T.},{.sz.
;.;áóÍ;+-1i .§7 tít bek.a§.apj án itletélcegrtese}e ,

,'
Ez e]_len a ltégzés el1en a teleklrö9yví hatóságnál tr5 napon beltil
benyujtand.ó tétteUUezésnek van helJre.

Á kiadmány híteléiil:

telo}ckbhyví adó 
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