
    Az Ajkai Bródy Imre             

    Gimnázium története 
 

Iskolánk egy vidéki kisvárosban, Ajkán, Veszprém 

megyében, a Közép-Dunántúli régióban működik. 

Ajka 150 km-re nyugatra fekszik a fővárostól, 30 

km-re északra a Balatontól, a Bakony hegység lábánál. A város történelme a XIII. 

századig nyúlik vissza, de városi rangot csak 1959-ben kapott. Az 1940-es évek 

második felében Ajka és környéke a nagy múltra visszatekintő bányászatnak és a 

sokat emlegetett „szocialista iparosításnak” köszönhetően rendkívül dinamikus 

fejlődésnek indult. Ennek a fejlődésnek egyik kiemelkedő következménye a 

fokozódó népesség-koncentráció volt, amely szükségessé tette egy kulturális-

oktatási központ létrehozását. Mikor az 1949. évi XXV. törvény elrendelte, hogy 

az első ötéves terv időszakában 30 új gimnáziumot kell létrehozni, elsősorban az 

új ipari központokban, Ajka is lehetőséget kapott saját középfokú intézmény 

alapítására. 1953. szeptember 1-jén két osztállyal, 64 tanulóval, 3 tanárral és egy 

hivatalsegéddel, két szükségtanteremben kezdte el működését az ajkai Állami 

Általános Gimnázium. 

 

 

 

 

Szükségtantermek 1953-ban (2 osztály)         Az első önálló épület 1957-ben (6 osztály) 



Az iskola 1961-ben vette fel – ajkai kötődése miatt – Bródy Imre fizikus nevét, 

ebben az évben készült el az az épület, amelyben – számos átalakítás után – 

jelenleg is működik az intézmény.  

 

Épül az új 12 tantermes iskolaépület 1960-ban.  

A Bródy mindig igyekezett kielégíteni annak a szűkebb társadalmi környezetnek 

elvárásait, amelyben működött.  

Az iskola az általános műveltség átadására és a továbbtanulásra való felkészítésre 

jött létre, és ezt a feladatát a kezdetektől a mai napig meg is őrizte. Kezdetektől 

2004-ig folyt esti illetve levelező felnőttoktatás az iskolában. A helyi munkaerőpiac 

igényei pedig szakközépiskolai képzést is életre hívtak az intézményben. 1961-

1981 között ipari, majd az Ajkán felépült új kórház szükségletei szerint 1978-tól 

2000-ig egészségügyi képzés folyt az iskolában. Az igények változásával azonban a 

szakképzési profilnak át kellett alakulnia. 1991-től 2009-ig közgazdasági 

szakközépiskola működött az intézményben, az itt végzettek 2000-től felsőfokú 



szakképzésben folytathatták tanulmányaikat számviteli szakügyintéző szakon 

egészen 2009-ig. 

 

A 2020-2021-ben megújult jelenlegi iskolaépület.  

A gimnáziumi képzést mindig is elsődleges feladatának tekintette az iskola, 

azonban e területen is igyekezett lépést tartani a változó igényekkel. Felismerve 

az idegen nyelvtudás egyre növekvő jelentőségét, 1990-ben elindította első nyelvi 

tagozatos osztályát angol és német nyelvből. Ez a képzés ma is igen keresettnek 

számít. A nyelvtanításban megszerzett tapasztalatok, a személyi és tárgyi 

feltételek még jobb kihasználásának lehetőségét teremtette meg a nyelvi 

előkészítő évfolyam indítása 2004-ben, mely képzés 2014-ig működött az 

intézményben. Ma is rendkívül népszerű a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés, mely 

1995 óta működik az iskolában. 

Iskolánk igazgatói:  Horváth István 1953-1957 
  Berta Sándor 1957-1958 
    Dr. Barcsai Tibor 1959 
  Varga Miklós 1959-1990 
  Hartmann Iván 1990-2007 
  Mihályfi László 2007- 
 


