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…mert hoki nélkül lehet élni, de nem érdemes!...  
  

A 7 , érdekvédelmi egyesületként azzal a céllal hozták létre magán személyek, hogy 
a magyar jégkorongozók érdekeit védje, a magyar hoki előremenetelét szolgálja. 
Feltárjon, nyilvánosságra hozzon és megakadályozzon minden olyan tevékenységet, 
amely a magyar hoki és a hokisták érdekeit sérti! Elősegítse a sportág 
népszerűsítését elsősorban a hokisták érdekvédelmével.    

A következő hokis csoportok érdekvédelmi tevékenységét kívánja segíteni a 7:  
  

Utánpótláskorú játékosok( 18.év alatt): Ezen játékosok a jővő reménységei, a 
magyar hoki jövőjének meghatározó szereplői. A gyermekeket nevelő szülők 
emberfeletti áldozatot hoznak gyermekeikért, így a Magyar Hokiért. Ennek 
érdekében hokis szűlői fórumot kíván létrehozni. Felveszi a kapcsolatot az 
utánpótlásnevelő egyesületek vezetőivel, edzőivel és a szülők képviselőivel.   

Felnőtt játákosok( 18 év feletti), MJSZ igazolt versenyzők: Ezen játékosok a mai 
magyar hoki meghatározó szereplői. Játékukkal és magatartásukkal elérték a 
magyar hoki eddigi legnyagyobb sikerét. Példát mutatnak a jövő generációjának. 
Ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a válogatott és első osztályú klubok 
játékosaival és a klubvezetőkkel.   

Amatőr játékosok: ezen csopatok játékosai a magyar hoki népszerűségét segítik, 
folyamatosan bővülő csoportot alkotnak a magyar hoki színes palettáján. Ennek 
érdekében felveszi a kapcsolatot a magyar amatőr ligák vezetőivel.   

Veterán( korábban igazolt felnőtt játékosok): Ezen játékosok a magyar hoki 
történelmi időszakában is már versenyeztek. Tapasztalatukra és segítségükre 
szükség van a magyar jégkorongsport előmeneteléhez. Ennek érdekében az 
egyesület kapcsolatot tart a korábban igazolt felnőtt játékosokkal, észrevételeiket 
megosztja a hokis társadalommal.    
  

Az egyesület tagja lehet, aki egyetért a fenti elvekkel, az egyesület alapszabályát 
elfogadja.   
  

Az alapszabály és a belépési nyilatkozat, belépési feltételek részletesen olvashatók a 
későbbiekben megjelenő egyesületi weboldalon   
  

A „7 ” vár minden hokistát, hokistát nevelő és a hokit szerető 
támogatót, pártoló tagot!  
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A „7 „első és jelenleg legfontosabb célja, hogy megakadályozza a hoki Gyakorló 
Jégcsarnokból történő végleges kizárását! Elérje, hogy feloldják az UTE pálya 
bezárását! Megakadályozza a pezsgő budapesti jégkorong élet ellehetetlenítését!    
  
  

Ennek érdekében:  

• Szükségesnek tartja, hogy a Gyakorló Jégcsarnokot kezelő szervek írásos 
garanciákkal lássák el a  Magyar Jégkorong Szövetséget, a szövetség pedig a 
csarnokot használó klubokat a használható jégidőkkel kapcsolatban( éves, 
havi, heti lebontásban)  

  
 

• A Millenárison felépítendő sátor használatára történő garanciák és források 
biztosításáról szintén szolgáltassanak az üzemeltetők írásos garanciát, 
szerződést. Garantálják, hogy abban az időben, amikor a sátor nem 
használható továbbra is a Gyakorló Jégcsarnokot használhassák a Klubok 
versenyzői.  

  
 

• A Kisstadiont, Gyakorló Jégcsarnokot és a felépítendő Millenáris sátrat ún 
egységes központi jeges létesítményekként kezeljék az üzemeltetők, a 
szakágak által igénybe veendő jégidőket a versenyzők száma alapján 
határozzák meg!  
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