
Szerződés,
mely egyrészrö| (az alií.bbiakban:

igazgeió) ' és miísÉszrő|

m.nt a SzÍnházi Kornara

sakcsoportjárla& 
ffi3i.,". Íagja (az alábbiatbanl üa9) közöit alu|írott naPon és he|yen, a t<övetkez6

íel|é|elek rnel,lett kötte{ett meg:
Í. Az igezgaÍó szerzódtetí tagot, minl

2. A|tllírot| kö{eIezi magát

jában b}, c)' d)' e) Íelg"!l- lÉÍ'ilfu.@ része. a tilbbi-t"sdaek!1':-:;s":'- t::*:.::51#.'--l99=:tgö'.lr.!c--9ra!--:y:jesze.-gj9PPl-jg99glki
Ulo.D| azonban .<isebb összeg oern lehet arrná|, mini amelyet a |€kniniÍÍÜ-arne|yet a l'étnini.' . -'. ..:--**.5;,;'j. lEll EE! orB|o|' m|nr dmB|yel ö {eÜntnfiil.F

nrosok l:apnak. A Kamara r,álas;bnánya a íizetés rrr'eg*ezdéséne't< időpü'rja üekínÍetében .- ind.kolt eseL

I
I
I
t{

L I
l ?

l{
I

|Í
t l
i
l !
i
L!

li
r.-
I
I
I
I
!

I
I
I
:
I
I

I

a. Bet'egség' és nőkné| bekövetkezeti o|y .á|lapot eselén' amidőn a színpadon képte|en,ek működni,
az igazgató két hóig köte|es a tag i||'etrnényeit folyósítani, il|etve e tag á|ta| a beteg{élyzőtől élvezet!
üíppénzt a íizelés összegére kiegészíte'rri. Természetbeni kórházj el.tát{;.g1-e.!.{n-j.-5ppé!*.á*..rneqÍele|ő"

-.sx:eset-."|..a&J9..::'.is.g93]9.:*-Íi.*5;.*o:*caEl9*t.j:sé'.zit9.1'. iKéi-iie;ffi; 
-túl*L;a"b'el.e9-G;r*.ai

o|y esetben' midön a szerződő íé| a szerződés Ínegkötés€ é|őft műka,desét megakadályozo es ?|tb is.n'e*i
! álfj]oiát' 

.vó91, kóros betegségét nern hozta az igazgata fudomásiíra, az igazga]ó a szerződést minden kár- i
p9!E9-'a;i!t$i|li9z.irJő.o-y'9sj-v-é|e'me1ry alopján, 9:9!!9li-!'"F'|lyg[^-íefu1![a-rjá. 

-vasl-(otrii;*l.mr6'!g"

a lkak"á';i 
_ _ 

"iBí ö'" tEit" =;; i"ié';in,''#-6'*y rtJá^n)ÁT'ányuao.
Ha a tag balg531g'vagv betegséqe beigazo|lan.veszé|yes sportversenyzés' mula|ás, szórakozás vagi.'

b;..l\ul íc'iyiárr köveike:elt be. :ugv e teo |rg1g!543. iJe;é,.- 
.iEaz!:téj5t*t 

i:,.i:.*,. u3*n.*i- o,=n- iE..
. P*lb=L
. 

^ . .* 
5. A .,",..;d.;.!t. női tag, am'arnyibön fizeiése á havi zoo P-i meghalld;á, t.arele!' megát 

.- 
íérfi- iluhiikat és egyr:nruhákat í<ivéve,- * a sz€repei á|la| igényeit összes ö|tözékekke|, cip6kke| Z' u'"úJ. .

i' kekkeÍ el'|étni. A havi 200 Pjiél kisebb fizetésű női ta! á pcfuári ruhákon kívül k<;.llles szÜkség .'et"-., '

igazgatiísa alatt biírm'ety városban és színházná,| a mtrnkakörébe tartozó iXszes rébízott {e|adaiot |.t*i;,,ne.
retesen és |egjobb Íudása szerint e|végezni.

. 3. A tagnak az igazgató írásbe|i engedé|y'e és vit.as eseÍet<ben a kame'ra hozzíjárulása nélkril a sze,r.
ződés iartarrra alatt más vá||alkozásná| sem e|őadásban sem hangrrersenyen _ ideéÉVé a rádió és íil.míe|vé-
teleket is, _ Íe||épni, illető|eg részfuenni nern szabad.'

Jótékonycé|ú e|őadásoko,rr a tag még az igazgató engedé|yéve| is csak etőre rnegha{ározott tiszte.
letdÍj raellett |éphet íel' A jótékonycelú egyesület kiite|es ai igazgató útján a Ka'rnaráhoi íordtrlni a tisz.
teletdíj megállapítt5sa végett' A {isle|etdíjból .tooio a Kamaa segéIyabp;ai i||et; meg, amelynek beÍizete-
sét az igazga|ó e|lenőrizu.r! tarÍozik.

egy 9ö:ös inget, egy rokokó-, egy biedermeier-, . egy paraszt- é' 
"9y 

díszrmgyar ruhái, va|amint egy pi5r
fuke|'e és egy pár fehér s:ínpadi íé|cipőt saját kii|ts5gén beszerezri' 

. 
A ',",,t:áatt íérÍi tag pedig tartoziÍ{

rnagát jelenkori poigári és szaionöltózeietke|. nyakfodorra|, kesztyűvel, |egelább egy Pár i'i.*au.Jt, 
"ipal-*el és arc{esÍékke| e|,látni.

Segédszínés:nő, &ardolosnő és táncosnő t<ét esté|yi ruhát, egy parasztruhát és egy biederrneier ruhát,
valarrint egY Ér fekete és egy pár fehér színpadi íélcipőt; '"sej''i;e''' kardalos és táncos pedig egy
frakkö|tonyt, egy kifogástalan ulcai r.rhát, íehér nadrágot, egy Pá-r íekeíe csiznrát' egy pár fekete és egy pá'r-  - 9 r  r * '  I

,-ttr.'.].$1$| !.:],.]::3:.'"ll. Minden més jelrnezt, v-o9Y-99y'911ji'Ébq'i!Él9{Édi*'l9.t' íJ i"lEelg*tp*:uglíÉ"!'ts!g.*Tag }öteles*.a.'rfiffiÜÉíitds-i *iieriát-.iszi-npaJó*tÉiü;-E;'"ni['"n 
arra.koJni.- 

.-.

ó. A tag köte|es....--.- .ponlosan rnegérkezrri.
Fizetée a meg|elenéstől sámít. Az egész jzínhízí évadra kötött ú' n' éves szerződéseknél a szerzőclés
id6ia*€rr'a szeptember 1-tő| aug..rszfu'l!;ig--.brjsdé !]-hónap és ez.esetben a íízeÍés kezdő hatánapia

i;T*Tt]:1*él*E9hb-[9úbh"!.' lÁ-*"s éffi;]üÉjaóT-ffi". (;öfiffir 
"iEÉffi-ffi;#'a:3."Pl3'htri{Í}él*E9hb-g3úeh'"t.' la-*.seffi#trPrítóffi=n'gs'fr.e, ffiia(k9zdés nspjáig) - arne|y időköz azorrban t5 napnál irosszabb rrern |ehet - a jelerr szerződés ie' po,.t]i

iában b}' c). d). e) aloorrt,ok alatt íelmmlÍ léÍminín,*.* r^^J..L {ila|ÁciiL ah -Á.-^ - l:LL| ;-:.:.|

ben _ kivéteit tehet.
. 7. Szerz6cő fulek' e|ávetik rnagukat a minderrkori jogszabályok, valamint a Karnara által í€gállá-

pltott- -ínházi tórvényeknek, íegyelmí szabáÍyzatoknak, vá|esánányi és kőzgyitiési hatérozatoí<nek és azokat
ma$rkra rÉzve &öÍelez6kek isrnerik el. Eze*r jogszabá|ycÁ gs t'atri,ozatd,;e|en szezades t.Lge,.ito s,
minclkét íébe egyarént köte|ez6 részét képezik'

6. A tag hczzájárul 9!hcz' l.,cgy a &arnara! tagciÍjat' ez országos SzÍrrészegyesület Nyugdíjintézete
lészére fizet,endő .nyl.r9ciíjjáxriékot, a Karnara :jl|etékes szerve által .'*jsti"pltott d;1tLt es il|et;kjet (Pl.
a Í|z€rződEGsi siézélék..:bJ' u színházi tör.vénpzé.k és a íegyelmi b1r.5si9 á|tal iiiszabott pén2üírsiígokat
{pénzbünte€seketi és költséoekei, valarnint a beüegsegÉiyző-jáRlléL-Ek a tag sttat viselendő r.észét az igaz-gató a ieg illeÍmé.nyeib6l a Íremara választnránya sttat megsttaptt,ptt iEszieLk-oen íéllr.avoní<árt |evonja.

. .nak  194 - .  . . . .  év i
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havi

fe| lépésenként .-- . -P,  azaz - .  - 'P fet|éptí,  tú|ful .
léptidíjat minden hó lén és 16-&l egyerr|ő rész|etekben, utó|agosarn. a dél,e|őtti próbaidő alatt, a.Karnara
által kibocsáüott Íizetési jegyzék kíséretében megfizetni. Kötel,es a fizetés átadásakor a toggal a Íeivett ócz.
szegről porrtos Íizetési ívet alííratni és ezt öt nap ó|att a Karnarához etlenőrzés végett beküldeni. Az éví
Íizetés csak egyeoB féthavi. részletekben Ío|yósítható. 

'Köteles 
továbbií a szerzódés tartarna alatt egyen|ő

fé|havi  részletekben levonandó.- .---- . . ---  P,  azaz. .-------  -  .  .P kaínat.

ment € s  e lő l ,eget legkésőbb..- . . '  . . . - . . - . . ----]- .-" .-- . ---- . ' . . - - . ----- ig k iszoQáltabr i .

; ío. A tagnak joga van . ,.*.ó;dé't ía|bontani, ha az igazgató Íizetési' tö{e|.ezettségének az sjárr-
|ott l'evélberr.történt íe|hívás kézbesítéséiől sziímított 24 óra a|att serrr tett eleget. A tag köte|es ezorrban
a kiragasztott szín|apon rneghirdetett e|őadások szerepeit lejátszani.

í|. Az igazgatónak joga van a válasáott bíróságtó| a szerzódés felbontásái kérni:
a) ha a tag szerződéses köte|ezettsegének te|jesítését m.egtagadja;
b.) ha a tag erkö|csi|'eg rnegbé|yegző bűncselekmÁ-nyért elíté|tetett;

' c) árvíz, országos gyász, az ország teruIetén levő Mború, vagy járvány aika|mával, mikor a ható-
sá9 intézkedése Íolytiín a szÍnház bezáratik, i||etve ezen okból a színházi előacíások megtariása |egalább
3o napí tartarnra |eheóe||enné vá|ik, az igazgató a. szerződést minden pontjiíban Íetborrthatja. A szerződést
ugyönazon okok alapjiín a tag is Íe|'bonthatja.

Az igazgató halála, ha ezá|ta| a színtársu|at működése megszűnít4 Vagy a h.]sznált színház teéEése'
ha az igazgatónak más színház rendelkezésére nem á||, e szerződést minden ponÍjában fe|bontja.

Ha külső körüÍmények a trírsu|at eiőadását egrymiísután következő hat napra megakadá|yozák, _
erniatt a tagok Íízetése be nem szünt,ethető, |egíe|jebb az igazgató a kikötott szabadsiíg elejen az eL
veszett napokért a tagok működését igénybeveheti.

Ha a színházi előadások megtartása a {enti okokból hat napná| Íóbb, de 30 napnál kevesebb
időre vá|ik lehetetl.enné, a; igazgató ezen hat napon tú| terjedő időre csak a íizeiés felét tartozik foli,ó-
sítan i '

' Amennyiben az ,e|őadások a fentiekiő| e|térő bármely más okbó| n:'aradnek el, ezen a címen a
tao íizetéséből l.evonás nem eszközolhe{ő.

12. Je|.en szerződés a |.ejárat e|őft _ a 4. és ,!0. pontban felscrc|t eselek kivéfe|ével' _ egy.
; ' ; : l i - ' ; r ; . j Z - : j : - i . i f f i , - ' i . _ i z E e - s : í " . ' ' á : i : c ' . J . : i i F : 9 { -
IlIeVg a Kemaia íegye|mi bírósiíga áltaI jogerősen a t,iírzu|'attó| va!ó g16..Sáiásra íiéltetetf, vagy ha a ka-
marai rrévjegyzékixil jc'gerosen töróitetett, akkor ar igazgaiósiíg köte|es a tegot aionnaIi hatii.lIyal elbo.
csiítani.

t3. Az a szerződő íé|. aki a szerződést megszegi, köteles a miísik féinek -.. P, azaz

lágJl"; a|i ; ;;,ik i;ü;"k ;. :'":.fii::."# '#:fT'T."j:".:.,ji::*i.'Ti;lji.!fiffi"ffi:,'T:Hl:
tása vég'ett bejelenteni.

14. A tag. naponta öt órát (d. e. 9-2.i9) tartozik próbá|ni. A üírsu|at osszehívástító| számít'ott 2
(két) hónapig azonban cé|.után 4-t{| 6 óráig is kóteles a tag próbá|ni.

Jeimezes Íőprobát minden körülmények kózótt vé9i9 kell próbálni a tagnak. Az í|yen próbát azon-
ban d. e. í0 órakor meg ke|| kezdeni. o|yan napokon, amikor esti e|őadés nincsen. az e|őadás ideje atatt
is tartható próba. Vasárnap és olyan Ünnepnapokon, amikor déiutiíni előadás van, próba nem tartható. Ame|y
héikózn'ap déÍuttín e|őadás van. próba c$k 9Jől' Íé| 1.i9 tartható.

Hirte|.en műsorváItozás, beugrás, betegség, vagy vendégszerep!,és esetén, - am,ennyiben erre szük.
sé9 van, - próbá'k a íenti időkon felül is larthetók. Nagypénteken és Karácsony szent estéjén azonban
próba semmi esetre sem tartható.
. 

15. A ttírsu|ot uÍazása a|ka|máva| az igazgato köte|es a tag má|háít enn'ek lakág5tól az új álÍo-
másh,e|y színházáig szá|lítani. A szá||ítási köIlseget megváttani nem t,ehet. Szerződött tag o|y málháit, me-
lyek a szÍnpadi nrűkirdéshez és mélLínyos érte|emben vett egyéni szükség|eteihez nex.n tartoznak (kerékpiíf,
varrógép, stb.) az igazgató nem köÍeles szá||íüani. A ttítsu|at szá[|ítá*ínál az útiköltseget ez igazgaió Íedezi.
Gondat|anvígból eredő károkért az ígazgató fe|e|ős.

16. Az igazgafó köteles az új szerzödésbe érkező tagnak ú1ikó|tségmegtérítés címén a szernély-
vonat ||l. osztií|yának Íelét és 50 kg.i9 terjedő szemé|ypodgyász szá|lítiísi költsegét megtéríteni, és pedig
szerződésből jövő tagoknál régi szerződési he|yÜkrő| az új szerződési he|yig.. szerződésben nem volt tagok_.
ná| pedig Budap,est kiinduló á||omástó| számítva. Az igazgotók ezt az útikö|tsegmegtéIítést a tag megérke-
zése után köt,elesek kiÍizetni.

Í7. A tag tartozik a vasár- és pirosbetűs únn,epnopokon tartott délutáni előadásokon díjtalarrul részt.
verrni. HétköznaPokon t.artott dé|utíní, í|efue dé|előtti e|őadásokéÉ a tagokat az ggynóPra eső összjárarr.
dósiíg egynegyede il'leti meg, de csak akkor, ha ugyanaznap legatíbb mfu egy álőudá'b.n részfueszrek.
A havi 150 pengő' vagy err'né| kisebb fizetést é|vező tagok kivételével, akikn.ek hetkömap dé|utirrí fe|lépti-
dÍja az egy rnaprö eső Íizetésükn,ek nem egynegyede, hanern Íe[e. En.nél az összegné| kisebb dé|.utiíni díj
a havi 150 pengőné| nagyobb Íizetésű tagoknak sem Íizethető' Akin.ek a szerződése fe||épésekre szó|, arrrrat
a dé|utáni, illetve déle|őtti e|őadásokért fé| fe|iéptidíj jár. Akinek egy. dé|üt.íni, illetve dé|előtti előadáéd
tóbbíéle cín.r,err jár díjazás, azt kapja, am'elyik a leg.nagyobb összegei teszi ki.

' fuv nap hiírorn e|őadást má3 va$r- és .ibnepneporr sern l.ehet iartani. Az esti és délutiíní összes
előadások '?*."sy h<írrapban 43{|á| több nern lehet. Szílveszterkor éjféli előadás tarthat<5. arne|y e!őadásén
aionbair.a Éagnat az egy napfa.es6 goge összeg'e kü|öndíjként jár, akár szerepe|t a rnegetőző álőu.ti.oko''
akár neín.



.' A Kamara óltol esetenként kÜ|on eng'edélyezett harmadik e|őadiísert. ha a tag mindhárom' e|őad&.
b*r résztvesz: a létminirnn'rmos segécÍszínészeknek, karda|osoknak és zenekari tagoknak egésznapi, a. többi
tagoknak fé|napi kü|orr 9a9e jiír, arrre|y utóbbi azonban kisebb osszeg nem |ehet anná, mint aÍnit a ;lé!
minírrrr'rmosok kaprrak' A 

,harmadik 
e|őadrísert járó különdíj vasíí. és ij,Ímepnapon is fízetendő'

A tag megrövidítése cé|jábó| sem a dé|utáni, seln öz esti darabban 52grgpvéltoztaüísokat eszközölni
nern lehet. A dé|ulíni e|6adásokért járo díjakát egész évre egy ósszegben megvá|tani nem l.ehet. Ezen
járandó*ígok kifizetéÉnek mé9 a dé|'utáni e|őadások alatt meg ke|l tör{énni.

18. A létminimurnok a következők: :
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o) Előaciómoveszgk és a mÜvészeti Ügykezelők szakcso.
portjából: rendezők és karmesterek P

b)A mrivészeti ügykeze|ők szakcsoportjiíba tartozók: m{!
vészeti titkárok, drarrraturgok, |ektorok, díszlet. és je|-
meztervezők, ének- és táncmeslerek. ügyelők, súgók
statiyztavezetők, a kar- v6gy 5z$lemvgzetők kivéte|évei
és az igazgahísi és műszaki Ügyvezetők és ügykeze|ők
szakcsopq'r1jdbd tartozók, a pénzüírosok kivételével. P

c}.A művészeti ü9ykeze|6k szakcsoportjábó|: a kar- vaqy
szó|amvezetők és a művészi segédszemélyzet szak.
csoportjából az |. rendű zenészek P

d) A művészi segédszemé|yzet szakcsoportjába tarto.
zók, zen.ekari tago&, segédszínészek, karénekesek,
kartáncosok s az á||andó nérnaszemélyzet tagjai p

e) Pénztárosok, 9Yakor|atosok és működési engedélyesel P
Í) Azon kezdő rendes kamarai tag' e|őadóművészek |ét.

minimuma, akik Akadém.iát nern vég'eztek, az első kél
évben és koncertm.esterek P
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19. A csere és a Szeged, Nagyvárad és rnarcsvásárhe|yi kerÜ|elekhez tariozó lársir|eíokná| min-
je1!:s--t-.-:-^cnpf-.L.i!é:ss-.*öbcrdáíágjat 4!ve:. Ez'?l .i.E7i:.]is.i!i 7;5jr:e- :9.i{i =t$:-i:i;er t'n.-#da*éa.ltg. a.
Í9a'9átó á|ta| az egésa táríu|atnak egyszerre adandó kí. A titkárok és dísz|ettervezők szabadsága, a társulat
szabadságátó| íügget|enül, méjn:s 15-tő| kezdve bármikcr kiad,ható.

Az e|őző bekezdésben nem qmlíte{t tobbi keruietekhez tartozó lársuÍatoknál minden {ag 8 napi
Íizetéses szabods5got é|vez, ame|y május 15-től szeptember 1-i időközben, íent! Íettéteiek meÍietf, egy.
szerre adandó ki.

A szabtdság ideiére eső i|letményt egy összegben és előre kell kifizetni, mégped.ig a szairadsiig
rr*rgkezdése előtti napon reggel 9 órakor megtartanJó üírsu|ati gyűlésen' A szabadságot Áegváltani nern
|ehet. A színiévad kózLren az évad végéig szerződtetett tagoknak. az egész társu|ai ,á,.é,e $y,,erre ki.
adandó szabadvíg idejére annyi Íizetés jár, mint ami|yen ará,nyban á|| szerződésük iartarna a szabaisiíg
idejének tartamához. Ez arány kiszámítésiínál a megkezdett hónap teljes hónapnak veendő.

Mindazon vicjéki éves szín{ársulati tagoknak, akik rendkívü|i fegyvergyakorlatra való bevonu|ásuk íoiytán
az egész lársulat részére egyszerre ki'adott és szerződés szerint járó í|zetéses szabadsiíg idején 'n.,é9 katonai
szolgálatot ie|jesítenek, a Íizetéses szabed*íg ide.jére eső i|letrnényükbő|' .* a színiéVad közban szerződteteg
tagokhoz hason|óan _ olyan összegre van igényük színigazgatójuktó|, amilyen arényban ál| éves szerződésük
a|apján katonai szo|gá|atra va|ó bevonu|ásukíg te|jesít"ett rn'űkódésüknek időlartama a {szerzőclés szerint jéró
szabadsiíg idejének tartemához. Ezen arány kiszámításánál a működés kezdő és befejező hónapjaí egész hónap.
nak veendők.

' 20. Ha az igazgató társu|atának egy részéi az anyavárosbó| más városba viszi és egyidejűleg mí.n4.
két he|yen e|őadást, vagy e|őadásokat tart és a t,tírsu|at e|mozdított része az anyavárosba visszatér, _ ez
kiriincu|ásnak számít, _ tekíntet né|kü| arra, hogy mennyi ideig műkó,dik a miísik városban az odakütdött
együttes. A kiránduláson résztvevőknek a következő iiietmények járnak: Utikö|tség, lakás és e||átáson kívül egy
neg:yednapi gage Íizetendő; az ignzgató gondoskodik a tag. és poggyászszá||ításró| a színháztól a 'szí..r.
házíg. Anyaváros a|att azt a várost ke|l érteni, a.trol a társu|at tut;esíe!. tartózkodik és ahonnan a. kirán-
duliás történt.

Mozdukís, azaz 
'amikor a társu|at egy része uiazik e|őre, a másik része pedig csak u.t.cbb követi,

ne*n kirándulás. A társu|at. mozdulása napján e|őadás csak akkor tartható az új városban, ha o tnegérke.
zés és előackís között legaHbb nyo|c óra á|l a tag rend,elkezésére. E||enkező esetben a tagnak joga van egy
napig az igazgató költsegerr megszát|ni' .

Azokra a napokra.eső Íizetések, ame|y napokon a társulat utazik, nem vonhatók |e. Az i|yen na-
pokat az évi szabadság terhéra sern lehet beszámítani.

2Í. J'uta|om.játék és búcsú.e|őadás nern tartható.
22' A szerződésben porrtosan íe|tünteíend'ő az igazgató és a tag közötti megá||apodás mindqn

részlete. A szerződés kijátszáxíra irányu|ó m'e||ék megá||upoJe'ok mindkéi szerződő íé| részérő| íegye|mi
vétséget képeznek.

23. Szgrződés csak a Kamara á|ta| kibocsiátott mintiírr írásban kóthető. A szerződés a tagot 65a(
annyiban köte|ezí, arnennyiben nem tartalmaz a tagra sú|yosabb kötelezetlségekgt, mint a Karnara a]tal meg-
á|'lapít.ott jelerr szerződési minla. A szerződés aHírásiít megelőzően tortént izobe|i megí|lapodások érveny.
telenek.

A szerzódés hérom pé|dríny'ban s|litandó ki: az igazgató. a tag és a Karnera részére. Az ígazgató
köte|es legkésőbb a színházi idény megkezdése etőtt ké. héftéi a táisulat pontrcs névsorát - a sxerző.



dések harnradpé|dányával fe|szerelve - a Karnarának megkü|deni' A szerződés m&sodpéldánya az a|áírás-
. tó| sámÍtott í5 mPocr beiÜl a tagnak. kiada'rdó.

" l :. &:évkö.zberr töftén6 :váhoásokot (új szerződés, tag*ivá|ás) a váttozástól sz&níüctt 48 ór& betüt
tartozik az igazgató a Karnarárrak.bejelerrieni'

. 24.. Az igazgató csak olyan tagot szerz6dtet}ret, akit a Kamara tagiai sorába nÉr fu|vett, rragy
alinek műtodési errgedé|yt adott.'Amennyiben a ta9 elveszti a karmraí tag'á,gár (akár kilépés, akár ki-
árás által), úgy az igezgató köteles a ta99a| megkotött szerződés{ u,onnJi iatá'liyal, minje''' kártérltes
rÉ|kül íetborrtani.

Ha a |Gmara a Íagot íelíiiggesz|i hivatásának gyakor|ásától, a tag a íelíüggesz|és tartarna at4t
rrerrr mokacÍhet és e'zen í& slatt íizetgsre igérryi rrern tarthat. Hat hónópot meghaliÉ íelÍüggesíés esa'
téa oz igazgat'l5enk joga van a iagot mirrderr kár.tér'ttés ÍÉl.kiil, azonnali ha{á|lya[ebocsátani.
. E, Színházi házire<rdek rcndelkezései csak arnyiban érvényese'k, amennyiben sem jelen szerz6dés. 

I
sel, sem pedig a Karnara áltat jóváhagyott színházi töruérryekt<el és a kemarai Íegyelmi szabályzatta| elterr-
tétberr nern ái|anak.

2e' Harmadik szemé-lvek vagy hatóság javár.a ö.rrkéntes engedményezés vagry bínói leti|tiís a|apián
tör,lénő levorr.tísok befízetését a tag vagy meghatalmazottja ellenőrizhe{i' Mindezen levonásokat az igazgató
külön-kü|dn' a jogos:lt javára szó|ó áÍvéte|í n5lgtáva| köteles elisrnemi.

27. Jeler' szerződés a Kamara szerződtetési osziálya á|ia| (nélkü|) kóttetett és errné|íogva a teg
havi járéndóságának 3 o/o.a fizeíendó be a Kamarához, sz'erződtetési díj címén. A beíizeterrdő asszeg !eÉ
az igazgatói, íe|e pedig e tagot terheli'

A szelződtetési osztályon kívü| harmadik szenrély úiján kötótt szarzíxlés érvénfelen.
Az ezen szerződés után kivetendő i|letéket és netáni bírsiígot az igazgaÍó és a {ag íeleJále ariírry-

ban' közöserr viselik.
28. Ezen szerződésből eredő mincien vit5s kérdés eldöniésere szerződő Íelek kolasön<iserr atávetik

rnagukat a válaslott bíró*íg kizárólagcs hatáskörének és i|leiéke.sséqérrek.
A színhézi törvényszék és a Kamara fe'gyelmí birósiígának hataskörébe iadozó íegyelrni vétsfue&

válasáott bÍró*ígi e|járás tiírgvai nern |eheÍnek' Szerep elÍogádás'iínak. vagy el nern íogadiísiínak kérdése
ugyancsak nern tartozik a választott bírósiíg haüískörébe.

A vá|aszlott bírósag eljárésára nézve a Po|gári Perrendtariás XV||. {ejeze{ének re.ndelkezései. a kö.
vetkező eltérésekke|. irán.vadók:

n) A választott bírósiíg 3 tagb<íl ál| és Budap.esterr ülés,ezik'
b) Mindegyik íél egy.egy bírót je|ö| ki, akik ,e|nöküket megr.rk választják rrreg' A bíróság tagjai

csak kamaraí tagok |'ehetnek, az el.nököt azonba,n csak nytrga|ma zot| kir' Íré|óbírá.k í<ózü| tetre.t
váieszlani.

Ar.ne'nnyiLen az elnök személyében a bírok riegegyezni rr.em fudnak, ,jgy az elnököt a b,;dapestí
kir. Törvényszék e|nöke, vagy helyetiese jelöli ki, nyulairrrazott kir. ííé|őbírák közü| bármeiy íé! kéreloére.

c) Az e|lenÍé| bíróVélasáási jogát |egkésőbb a rniísik íé| á|ta| gszko:ö.it íelhívás kézhezr.éteÉtö!
sá..nítoi.t 48 oán be|ül köteles oyakoro|ni. A íel'hívást a pJnas:os a Karnara segédhivat,aia áttal
aján|olt térÍivénves ievélben külcii ÍÍ}eg a psnasz|ottnek, aki ugyancssk a Kamara triján kézli a
vií|as:t'

: - . . _ . - _ - -  - € E ; ....') t|.z'>'| Íe| ne|yeTT. öK| Dlf3j3i é I).ie j €s |'iiár r<J<;ben na.n 1e!c,it l.,' vöov ax'ne< * i;.:.iö:i bíráJa
tiszféi ner:l deljesí{i, vag"; arrói |emo;rd, a Kamara e|nö|e (er.l:r;k akadá|yoztstésa es--lán helyet-
{es,e) 24 óre alatt jelö|i ki a bírói. íe|téve, hogl' r'raga a íé! 2q óra alatt új bírót ki netn jeiot.

A bíró vagy h.e|yetÍes bíró kijelö|ésének e|nru|ssztigsa esetén a rr'ásik íél köielezettsegei tel;tire-
sét, szer;óiéses jogainak Íennlartása meliett megszakíihéija.

e) Á, bírósígi tárgya|ásokat a Kamara ti&era keiziti e|ő. T velelí a jegyzőkönyvet és elllátja az
irodai iaendőket. A tárgya|ésorr és az íté|eihozata|nál je|err lehet, de aiokban részÍ neen vg}pi.
MiiködésééÉ díjazásban r.észesü|, nrelyet esetr6|eseire a bÍróság ál|apÍi meg... 

Í) A bíróság'i üírgyaiás addig rrern ke.zcíhetó meg. mí9 a Pan€szos a Karaaránál nem tett le l40.-' F,engői az eljá'rásí díj biztosításéra' Panaszos igazolt szegénysége esetén ez.err kö|1s5grel6|e9
leiét,e|étói a bíróság e|tekinthet.

9)A válesztoti bírósÉg összehívésa a sze.rzódés tar{ama alatt bánnikor kérhető, de ha a pafiaszos
a vélasztcft bÍróxigi eljárást nern óhajtja azo'nnal megindíÍani, tartozik a sérelnnet negy héten
b'e|iil s Kamarának bejeíenteni, amely í<öte|es ezerr beje|entésn6l a másik íelet azonnal Z'totto*-

. Választott bírós5gi Íté|et nélkül egyoidalúieg - |errti 4. és 1o. pontokban íoglaÍt esetak &iVételér.
r|. :- u szarződés egyik íé| Észérő| sem bontható íel' Az ítélethozatalig a szÍnésJ t<öleles íovébb műL
ködni. az ígazgató pedig köt'eles a szerződést teljesíieni, !.ögy a szÍnészrrtlk járó szelződéses i|letmérrye*et
a Karnariárxí| |eíétbe he|yezni' 
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