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Az ukrán kőszállítóból lett A38 Hajó 
2003-as indulása óta, 20 éves műkö-
dése során Budapest egyik legkere-
settebb kulturális központjává vált. 
Mára nem csak klubként tekinthetünk 
rá: koncertek, partik szervezése mellett 
foglalkozik irodalmi estek, vállalati- és 
magánrendezvények, workshopok és 
esküvők szervezésével, teljes körű lebo-

nyolításával is. Évi 700 programnak ad 
otthont, felszereltségének és évtizedes 
tapasztalattal rendelkező stábjának 
köszönhetően alkalmas szinte bármi-
lyen típusú esemény professzionális 
lebonyolítására. Az A38 Hajót az itt fel-
lépő zenészek és a közönség is több-
szörösen Budapest és az ország leg-
jobb klubjává nyilvánították.
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A hazai és nemzetközi elismerések-
kel elhalmozott A38 Hajó nem csupán 
Budapest egyik legsokszínűbb és leg-
gazdagabb élőzenei programjával vár 
látogatókat: a szórakozás mellett ki-
emelkedő gasztronómiai élményeket 
is kínál. Folyamatosan megújuló, első 

osztályú panorámaétterme modern 
magyar bisztrókonyhával, koncert 
előtti falatokkal és üzleti menükkel vár-
ja a közönséget, melyhez szemet gyö-
nyörködtető dunai panoráma és egye-
dülálló hangulat társul.

TÖRTÉNET, FUNKCIÓK



Az A38 Hajót különleges, jól felszerelt és 
igény szerint alakítható terek, egyedi 
megoldások jellemzik. Változatosan ki-
alakított helyszínei könnyen berendez-
hetők jóformán bármilyen rendezvény 
igényeihez alkalmazkodva. Profesz-
szionális, tapasztalt stábja a szolgál-

tatások sokrétűsége mellett partner 
minden kreatív együttműködésben, az 
elképzelések minél nagyobb arányban 
történő, praktikus megvalósításában. 
Az étterem kitűnő konyhája és a bárok 
minden igényt kielégítő catering szol-
gáltatást kínálnak.

TÖRTÉNET, FUNKCIÓK



Az A38 Hajón az alábbi események 
teljes körű szervezését és megvalósí-
tását vállaljuk, akár több párhuzamos 
helyszínen is:

• Konferenciák,
 szakmai előadások,
 továbbképzések

• Állófogadások, gálavacsorák

• Sajtótájékoztatók, bemutatók

• Partnertalálkozók

• Reklámfilmek,
 tévéműsorok felvétele

• Esküvők, születésnapok,
 leánybúcsúk, legénybúcsúk,
 zártkörű magánrendezvények

• Koncertek,
 divatbemutatók,
 művészeti előadóestek

RENDEZVÉNYTÍPUSOK



Terem alapterülete: 154 m2
Terasz alapterülete: 73 m2

Férőhelyek
Táblaasztalos: 90 fő
Állófogadásos: 110 fő 
Széksoros: 90 fő
Vegyes (táblaasztalos és széksoros): 90 fő

RENDEZVÉNYTEREK // PANORÁMAÉTTEREM
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Elhelyezkedés
A fedélzeti szinten, megközelíthető a fő-
bejárat felől. Az étteremhez kapcsolódó 
terasz a pesti oldal felé néz, az étterem-
ből nyílik, de külön is megközelíthető.

Leírás
Az A38 Hajó éttermét különleges és 
gazdag anyaghasználat és a két hosz-
szanti oldal hatalmas hangszigetelt 
panoráma-üvegfalai jellemzik, egye-
dülálló kilátással a Millenniumi Város-
központra, a Nemzeti Színházra és a 
Művészetek Palotájára. Tágas, világos, 
nyugodt atmoszférájú, elegáns helyi-
ség, a fa természetes színeinek külön-
böző árnyalataival. A panorámaabla-
kok elsötétíthetők.

Felszereltség
Hideg-, melegkonyhás catering, bár-
pult, beépített hangtechnika, telepít-
hető fény- és videotechnika, LED fal, 
légkondicionálás, Wi-Fi, Ethernet, köz-
vetlen teraszkapcsolat.

RENDEZVÉNYTEREK // PANORÁMAÉTTEREM



Terem alapterülete: 192 m2
Színpad alapterülete: 62 m2
(11,6 x 5,8 x 0,9m)
Belmagasság a színpadon mérve: 2,5m

Férőhelyek:
Állófogadásos: 400 fő,
Széksoros: catering igényektől függően
180-200 fő

RENDEZVÉNYTEREK // KONCERTTEREM
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Elhelyezkedés
A hajótest középső részén, a hajó gyomrá-
ban, megközelíthető a főbejárat felől.

Leírás
A hajó gyöngyszeme. Világszínvona-
lú beépített hang- és fénytechnikával, 
egyedülálló akusztikai megoldásokkal, 
100%-os hangszigeteléssel, és broadcast 
felvételi rendszerrel rendelkezik. A helyi-
ség egylégterű, funkcionálisan kialakított, 
különböző berendezéseivel és technikai 
megoldásaival könnyen egyedivé tehe-
tő. Kiválóan alkalmas konferenciák, díját-
adók, divatbemutatók, nagyszabású saj-
tótájékoztatók, fogadások és koncertek 
megrendezésére is. Előnye, hogy plenáris 
előadóteremként különállóan kezelhető, a 
hozzá kapcsolódó bárok (Motorbár és Orr 
Stúdió) pedig egyedi hangulatú, különle-
ges szekcióteremként funkcionálhatnak.

Felszereltség
Hideg-, melegkonyhás catering, ruha-
tár, bárpult (kivéve széksoros elrendezés 
esetén), beépített hang-, és fénytechni-
ka, telepíthető kamerarendszer és video-
technika, LED fal, légkondicionálás, Wi-Fi, 
Ethernet, teraszkapcsolat.

RENDEZVÉNYTEREK // KONCERTTEREM



Alapterület: 140 m2

Férőhelyek
Táblaasztalos: 32 fő
Állófogadásos: 120 fő 

RENDEZVÉNYTEREK // ORRTERASZ KOKTÉLBÁRRAL
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Elhelyezkedés
A hajó orrának fedélzeti részén, az ét-
teremmel azonos szinten. Megközelít-
hető a főbejárat felől. Átjárható az ét-
terem felé, illetve innen vezet a feljárat 
a tetőteraszra.

Leírás
A hajóorrban elhelyezkedő, részben 
fedett Orrteraszról különleges pers-
pektívából látszik Budapest, gyönyörű 

kilátás nyílik a városra és a Dunára, 
egészen a Lánchídig. Elsősorban szüle-
tésnapi partikra, baráti összejövetelek-
re ajánljuk tavasztól őszig azok számá-
ra, akik hajóipari relikviákkal feldobott 
fedélzeti hangulatot keresnek.

Felszereltség
Koktélbár, beépített hangtechnika, 
hangulatvilágítás.



nézőtér 150 m2
színpad 30 m2
vip 20 m2
backstage 40 m2

Férőhelyek
Táblaasztalos: 120
Állófogadásos: 280
Széksoros: 160

RENDEZVÉNYTEREK // TETŐTERASZ
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Az étterem felett, megközelíthető a fő-
bejáraton át az orrterasz felől.

Leírás
Az A38 Hajó legmagasabban fekvő 
vendégtere az étterem fölött, nagysze-
rű panorámával a városra és a Dunára. 
Teljes egészében fedett, esőbiztos tér, 

felnyitható oldalfalakkal, bárpulttal, el-
különíthető VIP-teraszrésszel. Tavasztól 
őszig használható bemutatókra, na-
gyobb összejövetelekre, gálarendez-
vényekre, svédasztalos fogadásokra.

Felszereltség
Beépített hang- és fénytechnika, be-
épített színpad, DJ pult, Ethernet, Wi-Fi.



színpad 15 m2
nézőtér 50 m2

Férőhelyek
Táblaasztalos 30 fő
Széksoros 40 fő
Állófogadásos 80 fő

RENDEZVÉNYTEREK // ORR STÚDIÓ
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A hajótest orr részében, a hajó gyom-
rában. Megközelíthető a főbejárat és a 
koncertterem felől.

Leírás
A 2021 során teljeskörűen felújított, kis-
méretű, egyedi atmoszférájú termet 
minimalista és indusztriális belsőépíté-
szet jellemzi. Az egyik oldalfalon meg-
hagyott koncertplakátok az A38 elmúlt 

éveinek legfontosabb eseményei előtt 
tisztelegnek. Kisebb, meghitt koncer-
tek, informálisabb jellegű céges ren-
dezvények és baráti összejövetelek 
számára tökéletes helyiség.

Felszereltség
Beépített hangtechnika, bárpult, lég-
kondicionálás, ruhatár, WIFI, Ethernet, 
telepíthető videotechnika, LED fal.



Terem alapterülete: 70 m2

Férőhelyek
Táblaasztalos: 32 fő
Állófogadásos: 70 fő

RENDEZVÉNYTEREK // MOTORBÁR
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Elhelyezkedés
A hajótest hátsó részén, a hajó gyomrá-
ban, a koncertterem mögött. Megköze-
líthető a koncertterem felől.

Leírás
A hajó egykori gépházából átalakított, 
különleges terem, amely őrzi a hajó ere-
deti atmoszféráját. Lenyűgöző hatását 
az ipari formák, az eredeti műszerfal, 
a dízelmotor és az egyedi kialakítású 
berendezés, illetve a hangulatvilágítás 

együttese adja. Közlekedőfolyosón ke-
resztül összenyitható a Koncertterem-
mel, de igény szerint teljesen el is külö-
níthető attól. Kis létszámú workshopok, 
sajtótájékoztatók, bemutatók, előadá-
sok, zártkörű összejövetelek, születés-
napok megrendezésére alkalmas.

Felszereltség
Beépített hangtechnika, hangulatfé-
nyek, bárpult, WiFi, Ethernet, telepíthe-
tő videotechnika.



Terem alapterülete: 30 m2

Férőhelyek
Táblaasztalos: 10 fő
Állófogadásos: 10 fő
Széksoros: 10 fő

RENDEZVÉNYTEREK // PANORÁMASTÚDIÓ
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Elhelyezkedés
Az Orrterasz fölött, megközelíthető ugyan-
innen.

Leírás
A hajó legszebb panorámájával rendel-
kező tere, a Petőfi hídtól a Lánchídig tárul 
elénk Budapest látképe innen. Az üveg-
falakon keresztül nappal és éjszaka is va-
rázslatos képet láthatunk a dunai-városi 
környezetről, garantált vizuális élmény itt 
tartózkodni. Magas szintű technikai felsze-
reltségének és alakíthatóságnak köszön-
hetően alkalmas kisebb workshopok szá-
mára, és stúdióként is funkcionál: ideális 
tér beszélgetésekhez, forgatásokhoz, film-
felvételekhez.

Felszereltség
Beépített fény- és kameratechnika, lég-
kondicionálás, Wi-Fi, Ethernet.

RENDEZVÉNYTEREK // PANORÁMASTÚDIÓ 



Terem alapterülete: 105 m2 + bárpult

Férőhelyek
Állófogadásos: 80 fő
Ültetve: 50 fő

RENDEZVÉNYTEREK // SCHWEPPES TERASZ
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Elhelyezkedés
A fedélzeti szinten, az újabb hajótesten. 
Megközelíthető a főbejárat felől, vagy az 
éttermen keresztül.

Leírás
A 2020 tavaszán megújult terasz fémes, 
progresszív forma- és színvilágában úgy 
illeszkedik a Hajó tereihez, hogy egyszerre 
ki is emelkedik közülük. A lehengerlő lát-
kép mellett a Schweppes Hungary dina-
mikus designelemei köszönnek vissza az 
új hajótest tetején. Az exkluzív tér, egye-
di atmoszférát és élményeket biztosít. A 
Schweppes Terasz több mint egy koktél-
bár, az étteremhez közvetlen kapcsolattal 
rendelkezik. Kiválóan alkalmas baráti ösz-
szejövetelekre, jeles események megün-
neplésére, partnertalálkozókra, továbbá 
akár forgatásokhoz.

Felszereltség
Hideg-, melegkonyhás catering, bárpult, 
beépített hangtechnika, Wi-Fi, közvetlen 
kapcsolat az étteremmel.

RENDEZVÉNYTEREK // SCHWEPPES TERASZ 



CATERING
Folyton megújuló éttermünk és bárja-
ink a rendezvények minden catering 
igényét kielégítik. Séfünk által össze-
állított tematikus ételsorokat minden 
alkalommal megrendelőink igénye és 
elképzelése szerint alakítjuk. Jól felsze-
relt konyhánk lehetővé teszi akár több, 
párhuzamosan zajló rendezvény mel-
lett is a pontos, precíz kiszolgálást.

SZEMÉLYZET
Catering személyzet, hostessek, jegy-
szedők, információs szolgáltatás, tech-
nikai személyzet, biztonsági személy-
zet, takarító szolgálat

ÖLTÖZŐK (2 DB)
Zuhanyzóval és mellékhelyiséggel fel-
szerelt öltözők.

MEGKÖZELÍTÉS, PARKOLÁS
Az A38 Hajó Budapesten, a Duna budai 
oldalán, a Petőfi híd lábánál horgonyoz 
a Henryk Slawik rakparton. Tömeg-
közlekedéssel megközelíthető a 4-6-
os villamossal (Petőfi híd budai hídfő 
megálló, 5 perc). Gépjárművel érkezők 
számára a hajó előtt korlátozott szám-
ban parkolóhelyek állnak rendelkezés-
re a szállításhoz, kiemelt vendégek és 
mozgássérültek részére. Nagyobb szá-
mú érkező autó esetén ingyenes par-
kolási lehetőség a belvárosból az alsó 
rakparton érkezve, a hajótól 5 perc sé-
tára található útpadkán, valamint a 
felső rakparton, a Hajóval egy vonal-
ban lévő egyetemi parkolóban.

Történet, funkciók, 2: Rendezvénytípusok

SZOLGÁLTATÁSOK

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
Kéri Jázmin   
keri.jazmin@a38.hu  
+36 30 612 2251

BISTRO
bistro@a38.hu
06 1 464 39 46

ÁLTALÁNOS
ÉS PROGRAMINFORMÁCIÓ
info@a38.hu
06 1 464 3940

KAPCSOLAT



„Egyértelmű volt, hogy hol tartsuk az esküvőnket: az A38-on! Egyrészt férjem DJ-
ként rendszeresen lép fel a Hajón, nagyon szeretjük, másrészt életem első igazán 
komoly bulija itt ért, amire ő hívott el. Az esküvőnknek az Étterem adott helyet, 
ahonnan gyönyörű panoráma mellett költhettük el vacsoránkat. A mai napig 
hallgatjuk a rokonság dicsérő szavait, hogy milyen pazar ételeket kóstolhattak. 
Külön kiemelném, hogy az egyik családtagunk glutén- és laktózérzékenységét 
profin kezelték, semmiben nem szenvedett hiányt. Többek között a Motorbárban 
is készültek csodálatos esküvői fotóink, habár azt csak a helyszínen találtuk ki. 
Mind a szervezés, mind a lebonyolítás profi munka volt, nem győzünk köszönetet 
mondani rendezvényszervezőnknek és a pincérjeinknek. Egyedülálló, különc es-
küvőnk volt, pont amilyet szerettünk volna!”

„Különleges helyszín a Dunán, amely egyedülálló adottságai mellett kiválóan al-
kalmas konferenciák vagy céges bulik megrendezésére, de használtuk már for-
gatási helyszínként is. A felkészült és rugalmas csapatnak is köszönhető, hogy 
több ügyfelünknek is bátran mertük ajánlani az elmúlt években.”

„2019. novemberében az A38 Hajón szerveztük meg az inkubációs programunk 
első sprintjét, a Bootcampet. Kiváló választásnak bizonyult, ugyanis a fiatal 
startupperek számára a közismert szórakozóhely új arcát mutathatta meg, a 
programban együtt dolgozó nagyvállalati vezetők részére pedig innovatív at-
moszférájú közösségi teret biztosított a helyszín. A rendezvény zökkenőmentesen 
telt, többek között a catering, a hangosítás, a termek berendezése, stb. a három 
nap alatt kérésünknek megfelelően valósult meg. A jövőben is szívesen viszünk 
eseményeket a Petőfi híd  budai lábánál ringatózó hajóra.”
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Chukeir Fatime, Innovációs koordinátor, 
NAK TechLab




