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Általános információk
A Mráz Kálmán Internátus a Soproni-hegységben, talanok számára nem látható, védett területen
helyezkedik el.
Az Internátus egy nemzetközi üzleti és gazdaságtudományi egyetem, melynek fő profilja a
kapcsolatépítésre és színvonalas oktatásra épül. Nyolcvan országból érkezett hallgatóiból közép és
felsővezetőket képez, akik az itt eltöltött 3-5 év alatt a későbbiekben virágzó kapcsolatokat
alakíthatnak ki szaktársaikkal és cserediák programjának köszönhetően más iskolák diákjaival, amiket
későbbi pályafutásuk során kamatoztathatnak.
Az oktatás az intézet nemzetközi mivolta miatt angolul és németül folyik, ezért a felvételiző
hallgatóknak legalább az egyik nyelv társalgási szintű ismerete elengedhetetlen. Ezt a jelentkezőknek
nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal tanúsítania kell. Az Internátusba való felvétel
három módon történhet:
- Egyik lehetőség a Mráz Ösztöndíj. Ezt bárki igénybe veheti, függetlenül attól, hogy magyar vagy
külföldi állampolgár, megszerzéséhez azonban több fordulós felvételi sorozaton kell átesnie, amely
írásbeli felvételit és szóbeli meghallgatást is takar. Ilyen módon a tanulók 50%-a kerül be.
- A hallgatók nagyjából 30%-a államilag támogatottan nyer felvételt, ehhez azonban az elérhető
maximális pontszám nagyjából 90%-át kell elérni.
- A diákok 20%-ának lehetősége nyílik költségtérítéses oktatásban részt venni, amely félévenként,
szakonként változóan, átlagosan 1 – 1,5 millió forintba (400-450 tallérba) kerül, amely nappali
tagozatos hallgatóknál tartalmazza az iskolai bentlakás költségeit is.
Az internátus alapvetően bentlakásos felsőoktatási intézmény, és mint ilyen, egyedülálló az
országban. Ez azért kifejezetten fontos, mert így a hallgatók még szorosabb kapcsolatot tudnak
kialakítani egymás között, amiket a későbbiek során kamatoztathatnak. Viszont a diákok különleges
indokkal kérhetik a bentlakás alól a felmentésüket, valamint néhány szakon induló levelező tagozaton
természetesen a kollégiumban való elhelyezés nem lehetséges. Az oktatás koedukált, az elszállásolás
azonban általában külön férfi és női szobákban történik; ez alól kivételt képeznek a házas és
jegyespárok, testvérek, közeli rokonok és speciális indokkal egyéni elbírálás szerint a kérvényezők.
2014-ben az iskola egy új vállalkozásba kezdett: eddig a tanulók nappali és levelező tagozaton
végezhették tanulmányaikat, épp ezért számít újdonságnak az éjszakai osztály. Ez kifejezetten azok
számára elérhető, akik munkájuk vagy más egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnának részt venni a
napközben tartandó órákon. Egyelőre az internátus csak bizonyos szakokon (a keresletre való
tekintettel) indítja el ezt a kezdeményezést – de a jelentkezőknek minden esetben részt kell venniük
egy felvételi beszélgetésen, még akkor is, ha fizetős formában szeretnének jelentkezni.

Az Internátus Története
Az intézmény „születése” 1985-re tehető, eredetileg Magyar Mágus Üzleti Főiskola néven. Alapítója
és első rektora Mráz Kálmán volt, aki több éves sikeres vállalkozói karrierje után döntött úgy, hogy
egy piacképes intézményt hoz létre, ami lehetőséget ad mágustanoncoknak – akik érdeklődnek a
gazdaság, a vállalkozások és a cégalapítás témájában –, hogy olyan oktatásban vehessenek részt, ami
helytáll a varázs- és a talanvilágban is.
Az iskola helyszínének megválasztásakor sok lehetőség merült fel: ha Budapestre helyezik, akkor egy
központi, könnyen megközelíthető helyszínen lesz, viszont Mráz úgy gondolta, hogy az „inger gazdag
környezet” miatt a diákok jóval kevesebbet foglalkoznak a tanulmányaikkal, mint ahogy az intézmény
várt – és reménybeli – színvonala megkövetelné. Támogatói emiatt szorgalmazták, hogy Pest
vonzáskörzetébe építesse fel az iskolát, de a férfi számára ez se volt megfelelő opció. Döntése végül
azért esett Sopronra, mert a város egy fontos szimbólumot hordozott magában: megvolt a
lehetősége, hogy Ausztriához csatolják, mégis magyar felségterület maradt; egyúttal Mráz ebben a
településben látta a „Nyugat kapuját”, így pedig mint egy szimbólumként építtette az iskolát oda.
Sokáig úgy tűnt, hogy az intézmény jelszava a „Nyugatra tartunk” lesz, ezt később, nem sokkal az
iskola megnyitása előtt változtatta meg.
Az építkezések 1984-ben kezdődtek, és 1985 júliusában fejeződtek be. Akkoriban az intézmény még
jóval kisebb méretű volt, elvégre még csak a tanítási helyszín funkcióját látta el, a kollégium és a
professzori lakások csak 2000-es években kerültek felállításra. Addig az iskola egy kétszintes
építményből állt, és a szakok száma is jóval kevesebb volt.
Mráz Kálmán minden ismeretségi körét kihasználva egyre több külföldi iskolával vette fel a
kapcsolatot, hogy biztosítsa diákjainak a lehetőséget arra, hogy részt vehessenek cserediák
programokban.
2000 környékén épült az iskola új szárnya, ami a bentlakást tette lehetővé a tanulók számára. Ez
akkoriban a felsőoktatási intézmények között újdonságnak számított, hiszen a diákok felnőtt
emberek, akiket nehezebben lehet rábírni a kijárási tilalom betartására, de az iskolavezetésnek
megvolt erre is a jó válasza: az együttélés erősebb kapcsolatokat, szorosabb barátságokat és nagyobb
teherbírást eredményez, sokban elősegíti a jó konfliktuskezelő magatartást. Ezért is bővült egyre
inkább az építmény, hogy idővel minden igénynek meg tudjon felelni és így a hallgatók minél
kevesebb alkalommal kényszerüljenek az intézmény elhagyására.
2010-ben történt az a sajnálatos esemény, hogy Mráz Kálmán jobblétre szenderült és az ezt követő
időszak igen gyászos az iskola életében. Több rektor váltotta egymást és folytatta Mráz munkásságát,
de ez egyiküknek se sikerült tökéletesen.
2012 augusztusában hívták meg rektornak Maroda Lászlót, aki radikális változásokat indított el az
internátusban: a tanári kar egy részét lecserélte, visszaállította az egykori használatos tanulói rangsor
rendszer, ismeretségeit felhasználva újraélesztette a cserediák programot és próbált minél több,
megbízható szakmai gyakorlati helyet fellelni diákjainak.

Tagozatok, karok és szakirányok
Nappali tagozat
A nappali tagozatos diákok az internátus bentlakó növendékei. Bekerülhetnek Mráz ösztöndíjjal,
államilag támogatott képzésre vagy költségtérítésesen. Minden karon a szakok mindegyike indul
nappali tagozatos formában. Számukra az órák látogatása kötelező, az internátust csak a megadott
tanítási szünetekben, illetve előzetes egyeztetés alapján hagyhatják el.
Levelező tagozat
A levelező tagozatos diákok nem laknak bent az internátusban, havi egyszeri alkalommal három
napos előadássorozaton vesznek részt, amely általában hétfőtől szerdáig, vagy péntektől vasárnapig
tartanak, az ezeken való részvétel kötelező. Ezen felül a levelező tagozat koordinálásáért felelős
tanárral tarthatják a kapcsolatot, aki segít nekik, amennyiben problémáik akadnának a képzés
menetében.
Éjszakai tagozat
2014. tavaszi szemeszterében került bevezetésre egy mindeddig az országban egyedülálló képzés
típusként. Az éjszakai tagozat azok számára elérhető, akik komoly életvitelbeli ütközések miatt nem
tudnak részt venni a nappali tagozatos képzésen, de diplomájukat mégis ezzel egyenértékű módon
szeretnék megszerezni. Számukra indított az egyetem egy tagozatot, melynek előadásai és
gyakorlatai az esti órákban kezdődnek, általában heti három nap, esetenként tömbösített órákban
adják le a tananyagot.
A képzés ezen módja egyelőre csak a Gazdálkodástudományi és a Közgazdaságtudományi kar néhány
alapszakán indult el, amennyiben elegendő jelentkező akad, a következő szemesztertől további alap
és mesterszakokon indulhat el.
Az éjszakai tagozaton egyelőre nem elérhető az államilag finanszírozott forma és Mráz ösztöndíj, a
levelező tagozathoz hasonlóan kizárólag költségtérítéses hallgatóknak áll rendelkezésére.

Gazdálkodástudományi kar
BSC







MSC





Gazdálkodási és menedzsment
Gazdasági és vidékfejlesztési
Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel
Gazdaságinformatikus
Üzlet és diplomácia

Gazdaságinformatikus
Logisztikai menedzsment
Marketing és menedzsment
Pénzügy





Számvitel
Vállalkozásfejlesztés
Vezetés és szervezés

Közgazdaságtudományi kar
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Alkalmazott közgazdaságtan
Emberi erőforrások
Gazdaságelemző
Közszolgálati

Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak
Gazdaság-matematikai elemző mesterszak
Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
Közgazdasági elemző mesterszak
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak
Pénzügy mesterszak

Társadalomtudományi kar
BSC







MSC








Kommunikáció és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Politológia
Szociológia
Menedzsment és pszichológia szak
Menedzsment és nyelvek

Kommunikáció- és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Politikatudomány
Szociológia
Emberi erőforrás menedzsment
Tanár-közgazdásztanár (kereskedelem és marketing ismeretek)
Tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

Az Internátus működése
A vezetőség
Maroda László – A Mráz Kálmán Nemzetközi Gazdaságtudományi Egyetem
rektora
1969-ben született Budapesten, 1986-ban végzett a Martion
Mágustanodában, ahol 1984-től diákmentor volt. Felsőoktatási képzését az
Oxfordban kezdte el, ahol 1990-ben Mágikus kereskedelmi ismeretek
szakon, majd 1992-ben Pénzügy és számviteli ismeretek szakon szerzett
diplomát. 1991-95 között a PGP Corporation Bájital-fejlesztési és kutatási
intézet üzletkötője, 1995 és 99-közt pedig a Versailles Egyetemen szerzett
Nemzetközi tanulmányokból diplomát. 1999 és 2001 közt ismét az
Oxfordban tanult Mágia és üzletkötést egy szakirányú továbbképzésen. Ezt
követően 2001 és 2006 közt a Blackwell Publishing marketing szakembere, később vezetője lett.
2006-2010 közt pedig a Manchesteri Egyetemen folytatott pszichológiai tanulmányokat. Eközben,
2008-ban vette át az Avalon INC - Nemzetközi kutatás-fejlesztési intézetet, ahol előbb részvényes,
majd társtulajdonos, végül többségi tulajdonos és vezető lett.
Az Avalon INC igazgatása mellett, 2012-ben kérték fel és hívták haza, hogy vegye át a Mráz Kálmán
Nemzetközi Gazdaságtudományi Egyetem rektori székét, amit azóta is felelősséggel ellát, miközben
állandó óraadó tanárként is részt vesz az iskola és a diákok életében.
Bartos György – A Gazdálkodástudományi kar dékánja
Szerkesztés alatt

Az állandó tanári kar
Szentágothai Kara – EnergetiKara Zrt. vezérigazgatója,
1985-ben született Budapesten, középiskolai tanulmányait a Martion
Mágustanodában fejezte be 2003-ban, ahonnan tanulmányi ösztöndíjjal
nyert felvételt az akkori Magyar Mágus Üzleti Egyetemre, Kereskedelem és
Menedzsment alap szakra, majd Vezetés és Szervezés mesterszakon
szerzett Summa cum Laude diplomát 2008-ban évfolyamelsőként.
2005-ben, alapszaki diplomamunkája alapján indította el mára
nemzetközivé vált cégét az EnergetiKarát, amit nappali tagozatos
tanulmányai mellett igazgatott két évig.
2012-ben Maroda László, kinevezését követően felkérte az Internátus egykori diákját, hogy térjen
vissza alma materébe, ezúttal, mint oktató.
2014. tavaszi szemeszterétől ő a felelős az újonnan indult éjszakai tagozat diákjainak koordinálásáért.

Nicodemo Alinari – Alinari Press vezérigazgatója
1989-ben született …., középiskolai tanulmányait Olaszországban végezte,
majd a 2008-ban az akkori Magyar Mágus Üzleti Egyetemre nyert felvételt,
ahol az első éve után kiemelkedő eredményeiért teljes körű Tanulmányi
Ösztöndíjat kapott.
2010-ben, Üzlet és diplomácia alapszakának elvégzése előtt alapította meg
saját cégét, az Alinari Presst, melynek 2011-be került gondozása alá az első
jelentősebb olasz mágus folyóirat, 2012-re pedig több mint fél tucat lap
megjelenéséért felelt, melyekből kettő nemzetközi volt.
2013-ban fejezte be tanulmányait Vezetés és Szervezés mesterszakon az akkorra már Mráz Kálmán
Internátus néven ismertté vált intézetben évfolyamelsőként, ahová néhány hónappal később
visszahívták először vendégelőadónak, majd néhány hét múlva végleges szerződést ajánlottak fel
neki.
Meghívott előadóink
Zsitvai Örs - Vendégelőadó
Szerkesztés alatt

Sokoray Erik Dr. - a Sokoray illatszerészeti- és kozmetikai vállalat jogi
részlegének főnöke
Budapesten, 1975-ben született a nagynevű Sokoray családba. A Martiont
követően a Corvinus Gazdálkodástudományi karán végezte el a jogi
képzést.
Diplomáját követően el is helyezkedett a családi vállalatban, mint jogi
asszisztens. Mint bármely más friss diplomás, ő is alulról kezdte, de hamar
felküzdötte magát a jogi részlegen.
Egészen 2004-ig komolyan tőzsdézett, ekkor azonban legtöbb értékpapírját
eladta, a maradékot pedig a vállalatba fektette.
2014. tavaszi szemeszterében hívták meg vendégelőadónak a Mráz Kálmán Nemzetközi
Gazdaságtudományi Egyetemre, ahol Vállalatjogi ismeretekről és Jogi alapismeretekről tart
rendszerint előadást a hallgatóknak.

Élet a Mrázban
Szállás
A diákok többnyire két ágyas hálószobákban vannak elszállásolva, mindhez tartozik egy kisebb
fürdőszoba.
Sportolási lehetőségek
Az iskola hatalmas birtokra épült, amely védelmi varázslatokkal van körülvéve, így teljes védelmet
nyújt az ott tanulók számára, és biztosítja nekik a szabadban végzett sportolási lehetőségeket, többek
közt uszodával, léglabda-, tenisz-, kosárlabda-, futball-, röplabda-, kézilabda- és fedett jégpályával
segíti a hallgatók elméleti képzésén túl a fizikai erőnlétük fenntartását. Az épületben több torna- és
konditerem is van, ami szintén ezt a célt szolgálja olyan esetekben, mikor a szabadtéri sportolás az
időjárás miatt nem lehetséges.
Étkeztetés
A napi három főétkezés megadott idősávban, az ebédlőben svédasztalos választékkal oldották meg,
ahol minőségi, friss és egészséges ételeket szolgálnak fel, amit a diákok saját igényeik szerint
válogathatnak össze. A főétkezések közti időszakban a hallgatók bármikor lemehetnek az étkezőbe,
ahol akkor a’la carte étlapról rendelhetnek maguknak kedvükre való étkeket. A tanárok és
vendégelőadók kiváltsága, hogy akár a szobájukból is megrendelhetik ilyen módon az ételt, ami ha
elkészül, azonnal feltűnik az asztalukon.
Ezen felül az iskolának jól felszerelt büféje van, amelyben a képzés árában nem finanszírozott
termékeket lehet megvásárolni, ide tartoznak a rágcsálnivalók, csokoládék, energiaitalok, cukros
üdítők, alkoholos és dohánytermékek, melyeknek fogyasztása az iskola területén belül csak
mértékkel engedélyezett.
Szórakozás
Mivel a Mráz-módszer lényege, hogy a diákok minél kevesebbszer hagyják el az Internátus területét,
ezért igyekeztek úgy kialakítani az iskolát, hogy minden igényt kielégítsen még, a gyakran a felső
tízezerből érkezett hallgatók számára is. Az alagsorban fodrász, wellness központ, szabó üzemel, saját
tánctermével pedig helyszínt biztosít rá, hogy a tanulók hétvégenként kieresszék a fáradt gőzt saját
jövőbeli üzlettársaik társaságában.
Koncert és zenetermeiben lehetőség van bármilyen zenei tanulmány folytatására, valamint
előadóestek szervezésére, könyvtára pedig az iskolaalapító Mráz Kálmán személyes könyvtárával egy
nemzetközileg elismert szakmai könyvgyűjteménnyel rendelkezik, de emellett természetesen
megtalálhatók a könnyű és szépirodalom darabjai is.
Elérhetőség
Bár az iskola mágikusan levédett helyen található, az internet és telefonkapcsolat nem korlátozott.
Mágikus kiszállítással megrendelt ruhák, csomagok, ajándékok, esetleg étel házhozszállítás is
lehetséges, bár csak az internátus főkapujáig tudják a csomagokat elhozni a futárok, ott vagy a
kapuőr veszi át, vagy a csomag tulajdonosának kell lemennie érte.
Az internátus elhagyása
Hivatalosan a tanév kezdetén kiadott kari naptárban jelzett időpontokon kívül az iskola területének
elhagyása nem megengedett. Ennek szigora az évek múlásával csökkent, de a hivatalos őszi, téli,
tavaszi és nyári szüneteken kívül továbbra is egyeztetés és engedélyköteles. Mivel felnőtt hallgatókról
van szó, megfelelő indokkal, és míg a hallgatók ésszerű kereteken belül intézik ügyeiket, a vezetőség
engedélyt szokott adni az internátus elhagyására.

