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Projektleírás
A beruházás célja egy nemzetközi összevetésben is jelentős akusztikai tervezéssel
készülő, korszerű háttértechnikát alkalmazó, multifunkcionális épület létrehozása
volt, mely hangversenyteremként és konferenciaközpontként működik.
A 11 144 m2 nettó alapterületű épület akusztikai tervezésű nagyterme 999 fő
befogadására alkalmas, amely a rendezvény típusától függően a változtatható
színpadállásnak megfelelően 928, illetve 880 főre csökkenthető a zenekari
igényeknek megfelelően.
A nagyterem elsősorban koncertterem. Balett és egyéb koreografált előadások, sőt
bizonyos operák számára is alkalmas. Másodsorban a nagyterem a konferenciák
plenáris előadóterme. Harmadrészt a földszinti zsöllye síkpadlóssá tehető, vagyis a
síkpadlót igénylő rendezvények tartása is lehetséges.
A nagyterem tere és akusztikája úgy került megtervezésre, hogy akusztikus koncertek
számára optimális legyen, ugyanakkor kisebb átalakítással (hangvetők, erősítés stb.)
más akusztikai igényű funkciókra is alkalmassá tehető (erősített koncertek,
konferenciák és egyéb rendezvények). Konferencia esetén a nagyteremben tartják a
plenáris előadásokat, ezek között pedig a két konferenciateremben és a kétfunkciós
szólampróbatermekben a szekcióüléseket. Kisszínpados kialakítással és az enyhén
emelkedő zsöllyepadló süllyesztésével a földszint nagy része síkpadlóssá alakítható.
A széksorok betolhatók a földszinti hátsó karzat alá. Így különböző rendezvények,
bálok, könnyűzenei koncertek megtartására is alkalmas a terem.
A nagyterem teljes kapacitása elhelyezhető az épületben található
konferenciatermekben és szekciótermekben, melyek befogadó kapacitása 368
főtől 50 főig változó, az igényeknek megfelelően.
A földszinten található a több mint 310 m2-es, 368 fő befogadására képes
konferenciaterem, mely a konferencia-igényeknek megfelelően szekcionálható. Az
első emeleti 287 fős konferenciaterem balett próbateremmé alakítható és maga az
épület alkalmas táncszínházi produkciók befogadására is. Az épületben különálló,
állandó termet biztosítottunk a nagyzenekari próbáknak is, valamint a Pannon
Filharmonikusok zenekar működéséhez szükséges további szokásos termek (pl.
hangszertár), a közönség számára fenntartott terek – kávézó, büfé, stb., valamint
mindezek kiszolgáló helyiségei kiépítésre kerültek.
A Kodály Központ a dél-dunántúli régió legnagyobb befogadóképességű,
multifunkcionális hangversenytermeként, kulturális rendezvényhelyszínként
és konferenciaközpontként működő középülete.
Megvalósulása a régió nemzetközi hírű szimfonikus zenekarának, a Pannon
Filharmonikusoknak, valamint a többi pécsi zenei együttes sikeres tevékenységét

teszi lehetővé. A létrejövő kulturális térnek köszönhetően bővül a város kulturális
kínálata. A konferencia-funkció segítségével Pécs a közép-európai konferenciapiac
egyik meghatározó színhelyévé válik, szakmai konferenciák, vásárok, kulturális
fesztiválok megrendezését téve lehetővé.
A kivitelezési munkálatok befejeződtek. Minden városlakó és idelátogató számára
nyilvánvalóvá vált, hogy olyan építészeti remekművel gazdagodott Pécs, amely
minőségében, megjelenésében, funkcionalitásában egyedülálló. A hivatalos
akusztikai mérések során bebizonyosodott, hogy Közép-Európa egyik legjobb
akusztikájú hangversenyterme épült meg Pécsett, amely világszínvonalú zenei
szolgáltatásaival európai rangot biztosít Pécs városának a kulturális városok
között.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 356/2010. (09. 16.) sz. határozatában
döntött arról, hogy az Európa Kulturális Fővárosa Pécs – 2010 Program keretében
megvalósuló Pécsi Konferencia- és Koncertközpont épületét Kodály Központnak
nevezi el.
2010. november 23-án megtörtént az épület birtokba és üzemeltetésbe adása.
Az új intézményt első alkalommal, hivatalos főpróba keretében 2010. december
9-én vehette birtokba a lakosság. A Kodály Központ ünnepélyes átadása 2010.
december 16-án történt meg.

