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Ha gimnáziumban szeretnél  

továbbtanulni, akkor 

válaszd a 

BRÓDY-t! 

• Angol, német, orosz nyelvek 

oktatása 

• Korszerű stúdió, fotólabor 

• Műfüves focipálya 

• Tartalmas diákélet 

• Táborok, versenyek, tornák 

• Sportolói osztályok (UTE/B) 

• Média osztály 

• Dráma osztályrész 

• Emelt szintű német osztályrész 

• Általános gimnáziumi osztály 

• Esti osztályok felnőttképzésben 

Újpest i   

Bródy Imre  

Gimnázium  

Újpesti Bródy Imre 

Gimnázium 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

diákoknak és szülőknek 

Megközelíthető: 
 

• 2-es főúton Vác felől 

• 196, 104, 204-es buszokkal 

         Újpalota felől, külső 

végállomások felől 

• 147-es busszal Újpest Központból 

• 30, 30A, 230-as buszokkal 

         Káposztásmegyer és a Keleti 

Pályaudvar felől 

• Újpest Városkapu/Újpest Központ 

M3/Volánbusz megállótól gyalog 

(10 perc) 

Újpesti Bródy Imre 

Gimnázium  
és Általános Iskola 

 

2022/2023. tanév 



Nyílt napok és felvételi 
 
 
A vírushelyzetre való tekintettel sem diákjaink és 
pedagógusaink, sem pedig a hozzánk ellátogatni  

szándékozó érdeklődők egészségét nem 
szeretnénk veszélyeztetni, ezért a 

hagyományos novemberi 
 

NYÍLT NAPJAINKAT 
NEM SZERVEZZÜK MEG. 

 

Köszönjük megértésüket! 
 

A 2021.11.03-án és 2021.11.04-én tartandó 
online értekezleteinkre honlapunkon keresztül 

tudnak regisztrálni az érdeklődők. 
 

A jelentkező tanulók 2022. január 
22-én központi írásbeli vizsgát ír-
nak. Erről további információkat az 
általános iskolai osztályfőnököktől, 
illetve decembertől a gimnáziumtól 
kaphatnak. 
 

A szóbeli felvételi meghallgatások 
2022. február 28-tól március 3-ig 
kerülnek megszervezésre. 
A felvételizők beosztása 
február 23-tól lesz elérhető a  
gimnázium honlapján. 

 

A szóbeli beszélgetéseken 
elsősorban a tanulók személyiségét szeretnénk 

megismerni. 
 

Az élsportolói osztályokat jelölők 
sportágismereti témakörökből szá-
mítsanak kérdésekre. 
A média és dráma osztályokba je-
lentkezők alapműveltségét és szak-
mai elhivatottságát mérjük, a német 
nyelvet emelt szinten tanuló osz-

tályba jelentkezők pedig nyelvtudásuk szintjét 
illetően számítsanak kérdésekre. 

A szóbeli felvételi része minden osztályba törté-
nő jelentkezésnél az általános iskolában tanult 
nyelvből való szintfelmérő teszt megoldása is. 
 

A felvételizők hozzák magukkal a szóbelire e-
napló másolatukat, irodalom és a matematika 
füzetüket, valamint egy saját címre megcím-
zett, felbélyegzett válaszborítékot. 
 

SPORTOLÓ jelentkezése esetén a sportolói 
adatlap megléte feltétlenül szükséges. 
A MÉDIA osztályba jelentkezők hozzanak ma-
gukkal bármilyen témában, szabadon választott 
technikával készített fényképet, grafikát, kép-
sorozatot vagy 2-3 perces mozgóképfelvételt.  
A DRÁMA osztályba felvételizők készüljenek 
verssel, rövid novellával vagy dallal, továbbá a 
felvételi részeként rövid improvizációs gyakor-
latra számítsanak.  
A NÉMET nyelvet emelt szinten tanuló osztály-
ba jelentkezők készítsenek egy kollázst A/3 
vagy A/4 méretben, amely alapján 2-3 percben 
német nyelven bemutatkoznak a felvételin. 
Emellett német nyelvtudásuk szintjét illető kér-
désekre számíthatnak. 
 

Gimnáziumunkban első idegen nyelv az angol, 
mellé német vagy orosz nyelv közül kell 

választani. 
A német tagozaton első idegen nyelv a német, 

második az angol. 

 Induló osztályok 

A gimnázium a 2022/2023. tanévre 
öt tagozat osztályaiba hirdet felvételt: 

 
• Sportolói osztályok               0001 
• Média tagozatos osztály   0002 
• Dráma tagozatos osztályrész  0003 
• Német nyelvet emelt szinten  
    tanuló osztályrész    0004 
• Általános gimnáziumi osztály         0005 
 

A kódszámokat a jelentkezési lapon 
feltétlenül szerepeltetni kell! 

 
A sportolói osztályokba jelentkezők egy 

sportolói adatlapot is kitöltenek, 
amelyhez előzetesen a gimnázium 

Titkárságán juthatnak hozzá, illetve 
letölthetik a honlapunkról. 

 
• Esti osztályok 

Felnőttképzés keretében általános isko-
lai tanulmányok befejezésére és érettsé-
gi megszerzésére is van lehetőség. 

OM azonosító: 
034866 


