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MAC BUDAPEST
A MAC hazánk legrégebbi sportegyesülete, 1875-ben alapították. 

A klubnak története során több alkalommal volt köze a
jégkoronghoz, első osztályúcsapatot is működtetett, ám az elmúlt

években elsősorban az utánpótlás képzésben jeleskedett. 
A MAC Budapest Jégkorong Akadémia elődje a Központi Sportiskola

1963-ban létrehozott jégkorong szakosztálya, amelykésőbb a Liget SE,
majd a Népstadion Szabadidő Egyesület keretei között folytatta. Az

NSZE 1993-ban olvadt be az 1945-ben politikai okok miatt
megszüntetett, de 1988-ban újjászervezett Magyar Athletikai Clubba. 

Innentől a jégkorongszakosztályban MAC-Népstadion néven ment
tovább a sportélet. Utoljára 2011-ben zajlott le kisebb átalakulás,

amikor a szakosztály a MAC-Népstadionból kiválva, önálló
sportegyesületként, MAC Budapest Jégkorong Akadémia néven

folytatta és úttörő szerepet vállalt a női jégkorong fejelsztésében.
A szisztematikus munkának köszönhetően a MAC az ország egyik

legeredményesebb utánpótlás-nevelő klubja lett, amelynek eddigi
útját a különböző korosztályokban elért különböző színű érmek

fémjelzik. 
2019 árprilisában, a magyar női jégkorong válogatott a divízió I/A-s

világbajnokságon, feljutott a világelitbe, az úgy nevezett „A
csoportba”, ahonnan 10 játékos, a MAC Budapest női csapatából

került be.
 

WOMENS HOCKEY  TEAM



RÓLUNK
A magyar női jégkorong bajnokságban egy amatőr, illetve egy profi részből
áll. Klubunk hosszútávú célja, hogy mindkét bajnokságban szerepeljenek
játékosaink. A profi csapatunk az OB1, ahol a játékosok többsége válogatott
színekben is szerepel, illetve fizetést kapnak a klubtól. Míg az amatőr
csapatunk az U25 (régen OB2 néven futott), ami valójában egy utánpótlás
bajnokság elsősorban fiatal hokislányok fejlődését szolgálja, valamint
számukra biztosít még több játéklehetőséget.

Ezenkívül a profi csapatunk szerepel az osztrák ligában is. Az egyik liga az
EWHL (Európai Női Jégkorong Liga), ami a legjobb női jégkorong nemzetek
bajnoksága, illetve a magasabb ligában jegyzett, EWHL SC-ben (EWHL Szuper
Kupa). 
A 2021/2022-es szezonban az EWHL-
ben 5 nemzet indult, 11 csapattal
(kazah, osztrák, lengyel, olasz, illetve
magyar), míg az EWHL Super Cup-ban
7 nemzet indult, 12 csapattal (kazah,
osztrák, német, szlovák, magyar, svájci,
spanyol), utóbbi kevesebb mérkőzést
játszik, viszont a találkozók sokkal
kiélezettebbek.



MEGÚJULT A CSARNOKUNK
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Kisstadion régen... Kisstadion most...



EDDIGI SIKEREINK
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EWHL és EWHL Super Cup - Profi ligák
 

DEBL - Osztrák női amatőr liga
 

Magyar Bajnokság - OB1 és OB2 (U25)
 



BÜSZKESÉGEINK
Klubunk korábbi meghatározó
játékosai a tengerentúlon folytatták
karrierjüket, mind a négy
játékosunknak sikerült Amerikában a
legmagasabb egyetemi ligában
ösztöndíjat szerezni.

Medgyes Dorottya
hátvéd

Odnoga Lotti
hátvéd

Seregély Míra
csatár

Kreisz Emma
csatár



TÁRSADALMI
SZEREPVÁLLALÁS
(CSR)

Októberben csatlakoztunk a mellrák elleni küzdelemhez, játékosaink ebben a hónapban rózsaszín mezben
játszanak, ezzel felhívva a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Ezt követően a hónap végén licitre

bocsájtottuk a mezeket, a befolyt összeget egy mellrák ellenes alapítványnak ajánlottunk fel.

Csapatunk néhány játékosa ellátogatott Bagra, ahol a szegénységben élő roma családoknak kívántak
segíteni. Klubunk mottója: „Segély helyett esélyt adunk”, ezért a lányok vízvezeték kiásásával segítették a

roma telepen lakók életét.

Rendszeresen gyűjtünk ruhaneműt, tartós élelmiszert, illetve pénzt a hazai és a határon túli
gyermekotthonok számára. Hasonló kezdeményezést indítunk karácsony előtt száraztápokkal,

konzervekkel, és pokrócokkal így segítünk hozzá egy állatmenhely működéséhez.

A társadalmi szerepvállalás viselése különösen fontos szerepet tölt be játékosaink
életében. Igyekszünk minél több területen kivenni a részünket és segíteni olyan

embereknek, szervezeteknek, ahol a legnagyobb szükség lehet rá.

 

 



Napra kész hírek, információk a csapatról,
mérkőzés beharangozók, képi és videós
anyagok közzététele. 
Kattintások száma 8-12.100 között hetente.

 

Instagram

KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOK

Facebook 4300

850
Betekintés a kulisszák mögé, képi és videós
anyagok, interjúk a játékosokkal. 
Friss mérkőzés értékelő videók a játékosoktól,
edzőktől.



SZPONZORÁCIÓS
FELÜLETEK

Mezreklám
A mez hátsó oldalán, a

vállon.

Sisakreklám
A sisak két oldalán, jól  látható

helyen és méretben.

 

Palánkreklám / Jégbe festett logó
Jól látható kameraoldali helyen

 és méretben.



EGYÜTT A KÖZÖS CÉLOKÉRT!

Céljaink csak közösen
valósíthatóak meg

Az eredményes közös munka
mind a szponzor, mind pedig

a csapat ismertségét is
növeli, a közös

megjelenéseknek
köszönhetően erősödik

mindkét fél brandje.

  Nyitottak vagyunk       
az új megoldásokra

Sportélmény
garantált biztosítása

 
 

A MAC Budapest Women
számára fontos a társadalmi

felelősségvállalás.
Szponzoraink és támogatónk

céljainak sikeres
megvalósítása közös

érdekünk.

Az edzések és mérkőzések
színesebbé tételéhez, a

közösségi média
platformok használatával
betekintést nyerhetünk a
kulisszák mögé, egy profi

sportcsapat
mindennapjaiba.



Vegye fel velünk a
kapcsolatot!

General Manager:
Marton Tibor

 
Telefonszám:

+36 20 572 9337
 

E-mail cím:
martontibor@t-online.hu


