


A civil kezdeményezésre hAt évvel ezelőtt
létrejött intézményben az évek során csaknem 

kétezer kulturális és művészeti eseményre, 
koncertre, fesztiválrA, színházi előAdásrA, 

könyvbemutAtórA, kiállításrA került sor, 
melyek összesített látogAtószámA jóvAl meghA-
lAdjA A százezer főt. A gAzdAg progrAmkínálAt 

egyetlen hátulütője, hogy Az A38 „kinőtte”
A rendelkezésre álló teret - Az egykor építészeti 
nívódíjjAl kitüntetett, egykori ukrán uszályból 

átAlAkított „épület” immár szűkké vált.

bővül?
miért

Az A38 hAjó 2003-As megnyitásA ótA budApest egyik legfontosAbb kulturális 
központjává vált. A folyAmAtosAn bővülő progrAmkínálAt és Az egyre növekvő 

látogAtószám miAtt meglehetősen fontossá vált Az A38 hAjó bővítése. 

A38 hangulatképek, teltházas 
közönségképek



Az A38 hAjó progrAmkínálAtA eddig elsősorbAn -bár nem kizárólAg- A zenei 
rendezvényekre fókuszált. A hAjó ezekre volt igAzán AlkAlmAs, de A bővítés 
után ez A helyzet megváltozik.

A jelenlegi A38 hAjó mellé lehorgonyzott úszómű különleges belsőépítészeti 
megoldásAi (áthelyezhető fAlAk, mAximális hAngszigetelés, Az igényeknek meg-
felelően gyorsAn, egy órA AlAtt kiAlAkíthAtó terek stb.) miAtt igAzi multifunk-
cionális tér jön létre. Az új, 46 méter hosszú és 10,5 méter széles „épületben” 
kiAlAkított tér kiállítások, tudományos szimpóziumok, oktAtási rendezvények, 
illetve előAdó-művészeti események lebonyolításárA lesz AlkAlmAs. emellett
Az úszómű fontos funkciójA lesz A fővárosi tömegközlekedésben vAló részvétel, 
különös tekintettel A dunAi hAjózásrA.

A bővítéshez természetesen jelentős forrásokrA volt szükség. ehhez nyújtott segítséget
Az új mAgyArország fejlesztési terv közép-mAgyArországi operAtív progrAmjánAk

támogAtásA, Ami jelentős európAi uniós forrásokkAl járul hozzá Ahhoz, hogy Az A38 hAjó
továbbrA is kulcsfontosságú szereplője legyen budApest és mAgyArország kulturális

életének. A tervezést és A kivitelezést Az egyik legnAgyobb múltú mAgyArországi hAjógyár,
A gAnz-dAnubius huti végzi, nyergesújfAlui gyárábAn.

Az új elem 2010 őszén kerül végleges helyére, A jelenlegi A38 hAjó mellé,
és A belsőépítészeti munkák befejeztével 2010 negyedik negyedévében,

nAgyszAbású fesztivál keretében nyílik meg A nAgyközönség számárA.

bővül?mivel
bővül?

hogyAn



bővítés befogAdóképesség: 150 fő ültetve, 200 fő állvA.

elhelyezkedés: A kiállíótér tetején, dunAi pAnorámávAl. A terAsz több ponton
gyAlogoshidAkkAl kApcsolódik Az A38 hAjó éttermének terAszához.
elhelyzkedésénél fogvA elsősorbAn szAbAdtéri rendezvények, fogAdások,
esküvők nAgyobb összejövetelek lebonyolításárA Ajánljuk.

Az itt kiAlAkított rész A legkülönbözőbb méretű utAsszállító 
hAjók fogAdásárA AlkAlmAs. távlAti céljAink között szerepel Az 
A38 hAjó bekApcsolásA A dunAi tömegközlekedésbe, ezért Az inf-
rAstruktúrát ennek megfelelően AlAkítottuk ki. megközelíthető 

Az A38 hAjó főbejárAtA felől, gyAloghídon keresztül.

befogAdóképesség: 150 fő ültetve, 200 fő állvA

elhelyezkedés: A dunA szintjénél vAlAmivel mAgAsAbbAn, megközelíthető Az A38 
főbejárAtA felől, egy dunárA néző közlekedőfolyosón keresztül. A pesti oldAl felé 
elsötétíthető pAnorámAAblAkokkAl. szükség esetén három Azonos méretű térre 
oszthAtó, melyek egymástól függetlenül megközelíthetőek. AdottságAi kiválóAn 
AlkAlmAssá teszik kiállítások, multimédiás bemutAtók, előAdóművészeti esemé-
nyek, továbbképzések, beszélgetések lebonyolításárA.

kiállítótér
200m2

a
tetőterAsz
200m2

kikötő



A38 hAjó
az 

befogAdóképesség: 110 fő ültetve, széksorosAn 180 fő, állófogAdás esetén 200 fő.

elhelyezkedés: A fedélzeti szinten, megközelíthető A főbejárAt felől. Az étteremhez kApcsolódó terAsz
A pesti oldAl felé néz, Az étteremből nyílik, illetve megközelíthető Az orrterAszról és A hátsó hídról is.
Az éttermet AdottságAi és szolgáltAtásAi sAjtótájékoztAtók, termékbemutAtók, tAnfolyAmok, gálArendez-
vények, pArtnertAlálkozók és egyéb céges rendezvények, nyugodt, hAngulAtos, üzleti ebédek, állófogAdások, 
díszvAcsorák, esküvők megrendezésére teszik AlkAlmAssá. 

pAnorámás étterem
200m2 + 50m2 terasz 

befogAdóképesség: 30 fő ültetve,
állófogAdás esetén 60 fő. 

elhelyezkedés: A hAjótest tAt felőli végén,
A hAjó gyomrábAn, A koncertterem mögött. 
megközelíthető A koncertterem, illetve 
A hátsó híd felől. A közönség számárA is 
megnyithAtó, de kívánság szerint teljesen 
szepArálhAtó, A hAjó eredeti Atmoszféráját 
őrző különterem. üzleti megbeszélések, 
zártkörű összejövetelek megrendezésére 
kitűnően AlkAlmAs.

motorbár
125m2 

befogAdóképesség: 280 fő széksorosAn ültetve, 600 fő állvA.

elhelyezkedés: A hAjótest középső részén, A hAjó gyomrábAn. pAdlószintje A vízszint AlAtt egy méter mélyen vAn. megköze-
líthető A főbejárAt és A motorbár felől. A terem AdottságAi és technikAi felszereltsége kiválóAn AlkAlmAs konferenciák, 
továbbképzések, értekezletek, termékbemutAtók, sAjtótájékoztAtók megrendezésére.
technikAi felszereltség: A koncertteremben felszerelt Audio-vizuális technológiA (4 digitális kAmerA, jimmy jib és keverő-
pult) vAlAmint Az ehhez kApcsolódó digitális utómunkA stúdió kiváló minőségű élő felvételek készítésére AlkAlmAs, így Az 
esemény hAngbAn és képben rögzíthető, vAlAmint kijátszhAtó A hAjó bármely pontjárA.

koncertterem bárral
300m2 (színpAd: 72m2 v. 48m2) 

befogAdóképesség: 30 fő ültetve, állófogAdás esetén 50 fő.

elhelyezkedés: A hAjótest orr felőli részében,
A hAjó gyomrábAn. megközelíthető A főbejárAt és A koncertterem felől.
koktélbárként üzemel (A hAjó gyomrábAn); rendezvények AlkAlmávAl
A koncerttermet kiegészítő helyiségként Ajánljuk. 

orrbár
70m2 

befogAdóképesség: 60 fő ültetve, állófogAdás esetén 150 fő. 

elhelyezkedés: A hAjó orránAk fedélzeti része, Az étteremmel Azonos szinten. megközelíthe-
tő A főbejárAt felől. átjárhAtó Az étterem felé, illetve innen vezet A feljárAt A tetőterAsz-
rA. Az orrterAszról teljes pAnorámA nyílik A városrA. zártkörű rendezvények AlkAlmávAl 
igény szerint elkülöníthető. elsősorbAn születésnApi pArtikrA, bAráti összejövetelekre 
Ajánljuk, tAvAsztól őszig.

orrterasz koktélbárral
150m2 
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l beruházási információk, üzleti kApcsolAtfelvétel
márton gergő - mArton.gergo@A38.hu

     progrAmszervezés
      bende zsuzsAnnA - beno@A38.hu

          sAjtókApcsolAtok
            kozlov sándor - kozlov@A38.hu

Az A38 hAjó bővülését nAprAkészen követheti,
illetve Arról friss információkAt kAphAt Az A38 hAjó honlApján - www.A38.hu

Az A38 hAjó fAcebook oldAlán - www.fAcebook.com/A38.ship

illetve Az A38 hAjó twitter-oldAlán - twitter.com/A38cAptAin

A38 hAjó /// petőfi híd budAi hídfő /// www.A38.hu




