
Általános szerződési feltételek
az A38 Hajón megvalósuló programok és rendezvények 

megvalósítására és lebonyolítására

Programok megrendezésére vonatkozó szabályok

Fogalmak:

Program: az A38 Hajó területén megvalósuló bármilyen program, koncert,  party, irodalmi est, TV
felvétel, élő közvetített adás, melyen a látogatók belépőjeggyel vesznek részt. 

Programszervező: a  program  megvalósítására  és  lebonyolítására  vonatkozó  szerződéses
kötelezettséget vállaló fél, aki a fellépő közreműködők nevében teljes jogkörrel eljár, jogokat gyakorol
és kötelezettségeket vállal.  

Fellépő: az adott rendezvényt megvalósító előadó, előadói csoport, társulat, zenekar. 

Szolgáltató: a  program  megvalósítására  és  lebonyolítására  vonatkozó  szerződéses  kötelezettséget
vállaló fél, aki az A38 Hajó. mint rendezvénytér üzemeltetését és a program megvalósítását biztosítja. 

A program megrendezésének szabályai: 

Programszervező és Fellépő köteles betartani és betartatni az A38 Hajón érvényes és hatályos baleset-,
érintésvédelmi  és  tűzrendészeti  szabályokat,  valamit  a  Szolgáltató  rendezvény-ügyeletesének
utasításait. Programszervező tudomásul veszi, hogy a hatósági előírások betartása miatt Szolgáltató
folyamatosan ellenőrizheti az adott programra beengedett emberek számát.

Az A38 Hajó területén díszletet, fényhidakat, hangfalakat és bárminemű tárgyat csak a hatályos tűz- és
balesetvédelmi  szabályokban  lefektetett  és  előre  egyeztetett  módon és  műszaki  állapotban  szabad
felfüggeszteni,  elhelyezni.  Ezt  a  Szolgáltató  ügyeletes  műszaki  felügyelője,  ügyeletese  és
színpadmestere  ellenőrizheti.  A  szabályoknak  nem  megfelelő  felfüggesztés,  elhelyezés  esetén
mindhárom személynek jogában áll a program vagy előadás megkezdését mindaddig felfüggeszteni,
amíg a szabályoknak megfelelő állapot kialakításra nem kerül.

A tűz- és balesetvédelmi szabályok megszegéséből, továbbá a fellépő magatartásából adódó károkért,
balesetekért, illetve a rongálásokért minden felelősség és kárviselés a Programszervezőt terheli.

A A38 Hajón a dohányzás csak a kijelölt helyeken engedélyezett.

A program során a használatba vett helyiségeket és egyéb szolgáltatásokat megfelelő minőségűnek
kell  tekinteni,  ha  Programszervező  használatbavételkor  írásban  nem  jelzi  annak  bármely  hibáját,
hiányosságát Szolgáltató rendezvényfelelősének.

A Programszervező és Szolgáltató a program befejezését követően a helyszínen bármilyen probléma
esetén haladéktalanul záró jegyzőkönyvet köteles felvenni, melyben a felek rögzítik észrevételeiket.
Programszervező  által  ekkor  nem  rögzített  panaszokat,  kifogásokat  utólag  nem  lehet  figyelembe
venni.

A Programszervező, illetve a Fellépő tudomásul veszi, hogy az A38 koncerthelyiségében Szervező
kordont nem használ, a technikai eszközök és a Fellépők biztonságát biztonsági szolgálat védi. 



A program ideje  alatt  a  Programszervező,  a  Fellépő,  vagy a  Programszervező egyéb szerződéses
partnerei által okozott, vagy a Fellépőnek illetve Programszervezőnek felróható okból keletkező kárért
a Programszervező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

A program alapján az ARTISJUS felé fizetendő jogdíjakat az Szolgáltató fizeti meg. Fellépő köteles
az ehhez szükséges műsorközlő lapot legkésőbb a program végén a színpadmesternek átadni. 

A Szolgáltató, mint Programszervező által szervezett programok esetén a külföldi fellépők számára a
nemzetközi utalás esetén a Szolgáltató a hazai banki költségeket vállalja.

Programszervező illetve Fellépő tudomásul veszi, hogy a programra érkező gépjárművek őrzését nem
biztosítja. A gépjárművek biztonságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Programszervező  illetve  Fellépő  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  plakátokat,  szórólapokat  tiltott
felületekre  nem  ragaszt,  ill.  nem  ragasztat,  ennek  megsértéséből  fakadó  minden  kárért  és
jogkövetkezményért felelősséget vállal. 

A program során a használatba vett területeken árusítani (kereskedelmi tevékenységet folytatni) vagy
hirdetni,  ill.  A38  Hajóna  a  rendezvényt  helyén  lévő  bármely  feliratát,  cégfeliratát,  emblémáját,
valamint egyéb kötelezettségei alapján kihelyezett egyéb feliratait eltakarni, vagy azok megtekintését
bármely módon akadályozni  kizárólag Szolgáltatóval  előzetesen egyeztetett  módon lehet.  Az A38
Hajó molinójának minden esetben jól láthatóan kint kell lenni a színpad hátterében. 

Programszervező és Fellépő tudomásul veszi, hogy A38 a rendezvénnyel egyidőben, a használatba
vett területeken kívül, más rendezvényt is bonyolíthat, illetve előkészíthet.

A program lebonyolításának rendje:  

Kapunyitás a kiírt kezdés előtt egy órával történik.

Az A38 Hajóra ételt és italt behozni nem lehet. 

A  Szolgáltató  technikai  személyzete  program  esetén:  1  fő  ügyeletes,  1  fő  hangtechnikus,  1  fő
fénytechnikus. Amennyiben 3 vagy több előadó, zenekar lép fel egy program során, akkor plusz 1 fő
hangtechnikus .

Fellépő köteles az adott program befejezését követően – a színpadmester utasításai szerint – mindent
megtenni a következő programra történő minél gyorsabb átállás érdekében. 

Szolgáltató  a  technikai  eszközöket,  díszletelemeket,  stb.  a  program  után  nem  tárolja,  azokat  a
Programszervező vagy a Fellépő köteles lebontani és elszállítani.

A program időtartamának lejárta után a Szolgáltató ügyeletese dönt a nyitva tartásról. Az A38 hajó a
program vége után legkésőbb egy órával bezár.

Az A38 Hajó területén semmiféle pirotechnikai eszköz nem továbbá, vér-köpés, művér, vízlocsolás,
egyéb bármilyen rongálásra alkalmas elem nem használható

Szolgáltatóak  jogában áll  bárkit,  aki  megsérti  a  program jellegének megfelelő  etikai  szabályokat,
valamint aki megsérti a jogszabályi előírásokat, a biztonsági előírásokat, továbbá cselekedete sérti a
közizlést, haladéktalanul eltávolítani a programról. Szolgáltatónak jogában áll a programon résztvevők
olyan  csoportosan  tanúsított  magatartása  esetén,  amely  az  élet,  a  testi  épség  és  a  vagyontárgyak
biztonságát  vagy az A38 hajó jó hírét fenyegeti,  a program lefolytatását  felfüggeszteni,  különösen
súlyos esetekben beszüntetni. A fenti esetekben mindennemű felelősség a Programszervezőt terheli.



A Programszervező illetve a  Fellépő által  produkált  –  átlagos mennyiségnél  nagyobb mennyiségű
szemét  elszállítása  a  Programszervező  feladata.  Amennyiben  ezt  nem teljesíti,  úgy  az  elszállítási
költségek Programszervezőt terheli. 

A légkondicionálás használatáért kizárólag a Szolgáltató ügyeletese a felelős. 

Az  A38  Hajó  VIP  bárban  és  a  backstage-ben  kizárólag  a  Fellépő  és  a  technikai  személyzet  –
maximálisan 25 fő - tartózkodhat. Ettől kizárólag csak előzetes egyeztetés esetén lehet eltérni. 

Szolgáltató a rendezvény képét és hangját az A38 étteremében közvetítheti.

Az  A38  hajó  első  osztályú  étteremmel  rendelkezik.  Igény  esetén,  előzetes  egyeztetés  után  a
Programszervező Fellépőit az étteremben étkeztetheti.

Rendezvények megrendezésének szabályai

Fogalmak 

Rendezvény:  az  A38 Hajó  területén  megvalósuló  bármilyen,  a  Bérlő  által  megvalósított  program,
melynek formáját (zártkörű vagy nyilvános) továbbá a résztvevők körét Bérlő határozza meg

Bérlő:  az  A38  Hajó  tereit  nyilvános  vagy  zártkörű  rendezvény  megvalósítása  érdekében  a
Szolgáltatóval kötött bérleti szerződés keretében használatba vevő fél. 

Szolgáltató: a rendezvény megvalósítására és lebonyolítására vonatkozó szerződéses kötelezettséget
vállaló fél, aki az A38 Hajó. mint rendezvénytér üzemeltetését és a program megvalósítását biztosítja 

Megbízott: a Bérlő által szervezett rendezvényen közreműködő, fellépő személy, aki feladatát vagy
közvetlenül Bérlővel vagy a Szolgáltatóval kötött megbízási szerződés keretében látja el.  

A rendezvény megrendezésének szabályai: 

Bérlő  és  Megbízott  köteles  betartani  és  betartatni  az  A38  Hajón  érvényes  és  hatályos  baleset-,
érintésvédelmi  és  tűzrendészeti  szabályokat,  valamit  a  Szolgáltató  rendezvény-ügyeletesének
utasításait. Bérlő tudomásul veszi, hogy a hatósági előírások betartása miatt Szolgáltató folyamatosan
ellenőrizheti az adott rendezvényre beengedett emberek számát.

Az A38 Hajó területén díszletet, fényhidakat, hangfalakat és bárminemű tárgyat csak a hatályos tűz- és
balesetvédelmi  szabályokban  lefektetett  és  előre  egyeztetett  módon és  műszaki  állapotban  szabad
felfüggeszteni,  elhelyezni.  Ezt  a  Szolgáltató  ügyeletes  műszaki  felügyelője,  ügyeletese  és
színpadmestere  ellenőrizheti.  A  szabályoknak  nem  megfelelő  felfüggesztés,  elhelyezés  esetén
mindhárom személynek  jogában  áll  a  rendezvény  megkezdését  mindaddig  felfüggeszteni,  amíg  a
szabályoknak megfelelő állapot kialakításra nem kerül.

A tűz- és balesetvédelmi szabályok megszegéséből, továbbá a Bérlők és a rendezvény résztvevőinek
magatartásából adódó károkért, balesetekért, illetve a rongálásokért minden felelősség és kárviselés a
Bérlőt terheli.

A A38 Hajón a dohányzás csak a kijelölt helyeken engedélyezett.



A rendezvény megrendezése során a használatba vett helyiségeket és egyéb szolgáltatásokat megfelelő
minőségűnek kell  tekinteni,  ha Bérlő használatbavételkor írásban nem jelzi annak bármely hibáját,
hiányosságát Szolgáltató rendezvényfelelősének.

Bérlő  és  Szolgáltató  a  rendezvény  befejezését  követően  a  helyszínen  bármilyen  probléma  esetén
haladéktalanul záró jegyzőkönyvet köteles felvenni, melyben a felek rögzítik észrevételeiket. A Bérlő
által ekkor nem rögzített panaszokat, kifogásokat utólag nem lehet figyelembe venni.

A Bérlő illetve a Megbízott tudomásul veszi, hogy az A38 Hajón a technikai eszközök és Megbízott
biztonságát biztonsági szolgálat védi. 

A rendezvény ideje alatt a Bérlő, a Megbízott vagy a Bérlő egyéb szerződéses partnerei, továbbá a
rendezvény résztvevői által okozott, vagy a Bérlőnek  felróható okból keletkező kárért a Bérlő  teljes
kártérítési felelősséggel tartozik.

Az rendezvény alapján, az ARTISJUS felé fizetendő jogdíjakat a Bérlő fizeti meg. 

Bérlő  tudomásul  veszi,  hogy  a  rendezvényre  érkező  gépjárművek  őrzését  nem  biztosítja.  A
gépjárművek biztonságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy plakátokat, szórólapokat tiltott felületekre nem ragaszt, ill. nem
ragasztat, ennek megsértéséből fakadó minden kárért és jogkövetkezményért felelősséget vállal. 

A  rendezvény  során  a  használatba  vett  területeken  hirdetni,  hírdetést  elhelyezni  ill.  A38-nak  a
rendezvényt helyén lévő bármely feliratát,  cégfeliratát,  emblémáját,  valamint  egyéb kötelezettségei
alapján kihelyezett  egyéb feliratait  eltakarni,  vagy azok megtekintését bármely módon akadályozni
kizárólag  Szolgáltatóval  előzetesen  egyeztetett  módon  lehet.  Az  A38  Hajó  molinójának  minden
esetben jól láthatóan kint kell lenni a színpad hátterében. 

A rendezvény során a használatba vett területeken árusítani illetve kereskedelmi tevénységet folytatni
kizárólag a Szolgáltatóval előzetesen egyeztett módon lehetséges. Az árusítás során a hatályos adó- és
számviteli szabályok betartásáért és betartatásáért Bérlő teljes körű felelősséget vállal. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy A38 a rendezvénnyel egyidőben, a használatba vett területeken kívül más
rendezvényt is bonyolíthat, illetve előkészíthet.

A rendezvény lebonyolításának rendje

A rendezvény a Szolgáltató és a Bérlő megállapodása szerinti időpontban kezdődik. 

Az A38 Hajóra ételt és italt behozni nem lehet. 

A  Szolgáltató  a  Bérlővel  kötött  szerződés  alapján  a  rendezvény  lebonyolításához  a  szerződésben
meghatározott létszámú technikai személyzetet biztosít 

Szolgáltató a rendezvényhez szükséges, Bérlő által biztosított technikai eszközöket, díszletelemeket,
stb. a rendezvény után nem tárolja, azokat a Bérlő köteles lebontani és elszállítani.

Az A38 hajó a rendezvény vége után legkésőbb egy órával bezár.

Az A38 Hajó területén semmiféle pirotechnikai eszköz nem továbbá, vér-köpés, művér, vízlocsolás,
egyéb bármilyen rongálásra alkalmas elem nem használható



Szolgáltatóak jogában áll bárkit, aki megsérti a rendezvény jellegének megfelelő etikai szabályokat,
valamint aki megsérti a jogszabályi előírásokat, a biztonsági előírásokat, továbbá cselekedete sérti a
közizlést, haladéktalanul eltávolítani a rendezvényről.
Szolgáltatónak jogában áll a rendezvényen résztvevők olyan csoportosan tanúsított magatartása esetén,
amely az élet, a testi épség és a vagyontárgyak biztonságát vagy az A38 hajó jó hírét fenyegeti, a
program lefolytatását felfüggeszteni, különösen súlyos esetekben beszüntetni. 
A fenti esetekben mindennemű felelősség a Bérlőt terheli.

A  Bérlő  által  produkált  –  átlagos  mennyiségnél  nagyobb  mennyiségű  szemét  elszállítása  a  Bérlő
feladata. Amennyiben ezt nem teljesíti, úgy az elszállítási költség Bérlőt terheli. 

A légkondicionálás használatáért kizárólag a Szolgáltató ügyeletese a felelős. 

Az  A38 Hajó VIP bárban és  a  backstage-ben kizárólag  a  Megbízott  és  a  technikai  személyzet  –
maximálisan 25 fő - tartózkodhat. Ettől kizárólag csak előzetes egyeztetés esetén lehet eltérni. 

Az A38 hajó első osztályú étteremmel rendelkezik. Szolgáltató a Bérlővel kötött szerződés esetén a
rendezvényre catering szolgáltatást biztosít. 


