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HARLEY OWNERS 
GROUP® 
 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI 
NYILATKOZAT 
A helyi Chapter, a szponzoráló márkakereskedő és a 
H.O.G.® közti viszonyt a H.O.G.® Chapterek alapszabálya 
című dokumentum határozza meg. Az alapszabályban 
található pontok kötelezők – az Alapszabály bármilyen 
felmerülő kérdésben „a végső szóként” működik. A 
szponzoráló márkakereskedő felelősségi körébe tartozik 
annak biztosítása, hogy a Chapter megfeleljen a H.O.G. által 
az Alapszabályban lefektetett elvárásoknak. A vezetőségnek 
és az egyéb tisztségviselőknek ragaszkodniuk kell a 
H.O.G.® Chapterek alapszabályához a Chapter minden 
üzleti tevékenysége tekintetében. 
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BEVEZETÉS 
A Harley Owners Group® (H.O.G.®) a Harley-Davidson Motor Company által alapított és támogatott szervezet. A HOG-ot 
azért hozták létre, hogy a Harley-Davidson motorosait szolgáltatásaival világszerte motorkerékpáros előnyökhöz juttassa, 
valamint hogy közeli kapcsolatot tartson fenn a Harley-Davidson® motorosok, a Harley-Davidson® márkakereskedők és a 
Harley-Davidson Motor Company között. 
Minden hivatalos Harley-Davidson Márkakereskedőnek megvan a lehetősége, hogy létrehozzon egy, a H.O.G.-hoz kötődő 
független Chaptert, amely a motorozással kapcsolatos tevékenységeket támogatja. A tagság előnye, hogy egy H.O.G.®-tag 
bármely elismert H.O.G.®-Chapterhez folyamodhat felvételért. A Chapter célja az, hogy a Harley-Davidson® márka iránti 
elkötelezett motorosok a „Ride and Have Fun” szellemében hasonlóan gondolkodó motorosokkal közösen motorozzanak és 
legyenek közös élményeik. A Chapternek családbarát, politika- és vallásmentes szervezetként kell működnie. 

I. PONT - CÉL 
1. A helyi Chapter célja, hogy a H.O.G.®-tagok számára promotáljon bizonyos Harley-Davidson motorkerékpáros 

programokat, a Chapter életét irányítsa és az egyéb H.O.G.®-eseményeken történő részvételt bátorítsa. 
2. A Chaptert a családbarát, politika- és vallásmentes szellemben kell vezetni. 
3. A Chapterek legfőbb feladata az, hogy közvetlenebb kapcsolatot biztosítsanak a Harley-Davidson tulajdonosok és a 

hivatalos Harley-Davidson márkakereskedő között. 

H.O.G.® CHAPTEREK
ALAPSZABÁLYA 
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II. PONT - TÁMOGATÁS 
1. Minden Chaptert egy-egy hivatalos Harley-Davidson® márkakereskedőnek kell támogatnia. Egy Chapter támogatásáról szóló döntést 

a Márkakereskedőnek saját döntési jogán kell meghoznia. 
2. Egy hivatalos Harley-Davidson Márkakereskedő csupán egy H.O.G.®-Chaptert támogathat, kivéve, ha létezik olyan 

alapos ok, amely a Több H.O.G.®-Chapterre vonatkozó alapelvek1 alapján indokolja további Chapter(ek) 
támogatását. 

3 A szponzoráló Márkakereskedőnek jogában áll elvárni, hogy a támogatott Chapter(ek) a szponzoráló Márkakereskedő 
jövőképének ill. standardjainak megfelelően folytassa(sák) tevékenységét(üket). A szponzoráló Márkakereskedőnek meg 
kell követelnie a Chaptertől, hogy az a jelen működési alapszabályzatnak megfelelően működjön ill. folytassa 
tevékenységét. 

4. A szponzoráló Márkakereskedőnek fennhatósága van a Chapter tagságát érintő bármely ügy fölött. 
5. A szponzoráló Márkakereskedőnek engedélyezési hatásköre és jóváhagyási joga van a Chapter bármely 

kommunikációjának tartalmát illetően. 
6. A szponzoráló Márkakereskedő megállapíthat tagdíjat, amelyet kizárólag a Chapter adminisztrációja során felmerülő 

költségek kifizetésére vagy fedezésére használhat fel. 
7. A Márkakereskedő a Chapter támogatását bármikor felmondhatja, amely esetben a Chapter H.O.G.®-hoz való kötődése 

megszűnik. 
8. A támogatás megszüntetése: Amennyiben egy szponzoráló Márkakereskedő úgy dönt, hogy megszünteti 

egy létező Chapter támogatását: 
A. A szponzoráló Márkakereskedőnek tájékoztatnia kell a H.O.G.-ot a Chapternek elküldött, a támogatás 

megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítést 15 nappal megelőzően arról, hogy a Márkakereskedő meg kívánja 
szüntetni a támogatást. 

B. A szponzoráló Márkakereskedőnek írásbeli feljegyzésben kell közölnie a támogatás megszüntetését a Chapterrel. 
Az értesítés a kézbesítését követő tizenöt nap múlva lép hatályba. A szponzoráló Márkakereskedő a Chapter 
vezetéséhez intézett írásbeli értesítésének egy másolatát el kell küldeni a H.O.G.-nak. 

C. A Márkakereskedő az adott Chapter támogatásának beszüntetését követő legalább tizenkét hónapon keresztül 
nem kérvényezheti új Chapter támogatását.

 
 

                                            
1Több H.O.G.®-Chapterre vonatkozó alapelvek 
Bizonyos körülmények teljesülése esetén  egy Márkakereskedő támogathat egynél több H.O.G.-Chaptert is. Az újabb Chapter alakulását a H.O.G. managernek, a Márkakereskedés marketingtanácsadójának 
és a District Managernek kell jóváhagynia. Ugyanezek a személyek fogják kidolgozni az egyes márkakereskedőkkel, hogy van-e szükség további Chapterek létrehozására, ezek alapíthatók-e a 
márkakereskedő területén, majd javaslatát elő kell hogy terjessze a H.O.G. számára. 
További Chapterek alapítása csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a Márkakereskedő földrajzi adottságai megnehezítik, hogy motorosok egy népes csoportja a Márkakereskedő már meglévő Chapteréhez 
tartozzanak, vagy egy Márkakereskedés bezárásának következtében egyedül maradt Chapter támogatására van szükség. Mindkét esetben az újonnan alapított Chapternek a szponzoráló Márkakereskedő 
területén belül kell működnie. 
Új Chapter létrehozása nem adhat teret csoportdinamikai vagy klikkesedési ügyeknek. A Márkakereskedőknek együtt kell működniük a H.O.G. vezetőjükkel és a területi csapatukkal annak biztosítására, 
hogy a H.O.G.-Chapter egy, a „Ride and Have Fun” elven alapuló, mindenkit szívesen befogadó csapat legyen. 
Az újabb Chapter létrehozására vonatkozó kérelem eldöntését megelőzően a Márkakereskedésen belül meg kell nevezni egy H.O.G.-/Chapter Managert. 

H.O.G.® CHAPTEREK
ALAPSZABÁLYA 
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III. PONT - A SZERZŐDÉSES VISZONY SZABÁLYAI ÉS ALKALMAZÁSA 
A Chapter H.O.G.®-hoz való kötődése egy éves időtartamra szól és azt évente kérvényeznie kell, ill. 
a Harley-Davidsonnak el kell fogadnia. A Chapter megújítási kérelmeinek minden év legkésőbb december 31-ig meg kell érkeznie. 

IV. PONT - NÉV ÉS KÖTŐDÉS 
1. A H.O.G.®, a Harley-Davidson Motor Company jogkörébe tartozó valamennyi H.O.G.®-Chaptert irányító szervezet. A H.O.G.-

hoz kötődő minden egyes Chapter egyének különálló és független szervezete / csoportja, amelyek tagjaiknak nonprofit módon 
nyújt szolgáltatásokat. 

2. Minden társult Chapternek be kell tartania a jelen Alapszabályzatot. 
3. A társult Chapterek neveit a H.O.G.-nak és a Harley-Davidsonnak kell jóváhagynia. A névnek tartalmaznia kell a „Chapter” szót. 

A Chapterek nevei nem tartalmazhatják a H.O.G. vagy a Harley-Davidson védjegyeit. A Chapterek nevei a H.O.G. és a Harley-
Davidson fennhatósága alatt maradnak, és azokat csak engedélyezett H.O.G. Chapterek használhatják, és nem használhatók 
semmilyen egyéb vonatkozásban. 

4. Amennyiben a H.O.G. kizárólagos mérlegelési jogköre keretében azt állapítja meg, hogy egy Chapter nem tartja be a jelen 
Alapszabályzatot, a H.O.G. megszüntetheti az adott Chaptert, mint H.O.G. társult szervezet.  

H.O.G.® CHAPTEREK
ALAPSZABÁLYA 
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V. PONT - TISZTSÉGVISELŐK 
1. A társult Chaptereknek az alábbi elsődleges tisztségviselői kell legyenek: Director, Assistant Director, Treasurer, Titkár, valamint 

szponzoráló Márkakereskedő és H.O.G./Chapter Manager. 
2. A H.O.G./Chapter Manager a Márkakereskedés egy, a szponzoráló Márkakereskedő által kinevezett alkalmazottja kell hogy legyen. 
3. A szponzoráló Márkakereskedő bármely, vagy akár valamennyi elsődleges tisztségviselői posztot betöltheti. 
4. A szponzoráló Márkakereskedő meghatározhatja a Chapter tisztségviselői kiválasztásának és szolgáltatási feltételeinek a módját. 
5. A szponzoráló Márkakereskedő kizárólagos mérlegelési jogköre értelmében bármely tisztségviselőt eltávolíthat a tisztségéből. 
6. A szponzoráló Márkakereskedőnek jogában áll megkövetelni, hogy a Chapter a szponzoráló Márkakereskedő standardjai 

vagy jövőképe szerint működjön. 
7. A Chapter kötelező tisztségviselői kötelességei és felelősségi körei az alábbiak: 

A. Director: irányítania kell a Chapter működését, levezetni a Közgyűléseket, és koordinálnia kell a Chapter tisztségviselőinek a 
felelősségi köreit. 

B. Assistant Director: felelős a tagság promóciójáért, a tagok orientálásáért, a tagság megtartásáért, valamint a Chapter 
tagjainak tájékoztatásáért a H.O.G.® programjairól. 

C. Treasurer: felelős a Chapter bevételeinek és kiadásainak kezeléséért, a pénzügyi tranzakciók havi rendszerességű 
lejelentéséért a szponzoráló Márkakereskedőnek, a bevétellel kapcsolatos valamennyi nyilvántartási és jelentési kötelezettség 
teljesítéséért. 

D. Titkár: felelős a közgyűlési jegyzőkönyvek vezetéséért, az éves jelentések összeállításáért, a tagok lejelentéséért a 
members.hog.com oldalon, a biztosítási és jogi dokumentációkért, az eseményekkel ill. a toborzással kapcsolatos 
kiadványokért. Ezeket a feljegyzéseket a szponzoráló Márkakereskedőnél kell tartani. 

8. Lehetséges tisztségviselők: Ezek a tisztségviselői posztok választhatók, és teljes mértékben a szponzoráló Márkakereskedő 
döntésétől függenek. 

A Chapter opcionális tisztségviselőinek kötelességei és felelősségi körei az alábbiakat foglalhatják magukba: 
A. Activities Officer: a Chapter által szervezett események tervezéséért és lelbonyolításáért felelős. 
B. Ladies of Harley tisztségviselő: bátorítja a női tagokat, hogy aktív részt vállaljanak a Chapter tevékenységeiben. 
C. Road Captain: a Chapter éves túratervének kidolgozásáért és a túrák vezetéséért felel. 
D. Editor: a Chapter kommunikációjáért felel. Gondoskodik arról, hogy a Chapter kommunikációjának bármilyen formáját 

jóváhagyja a szponzoráló Márkakereskedő, mielőtt kiadásra vagy szétosztásra kerül. 
E. Safety Officer: motoros-képzéseken való részvételi lehetőségekről tájékoztatja a Chapter tagjait. 
F. Fotós: a Chapter kommunikációiban ill. történetében megjelentethető képeket gyűjt be ill. rendez össze. 
G. Historian: a Chapter történetéről szóló beszámolókat írja ill. gondozza. 
H. Membership Officer: a Chapter titkárát segíti a Chapter tagsággal kapcsolatos kötelező adminisztrációban. 
I. Webmester: a Chapter weboldalához, közösségi média oldalaihoz (ha van ilyen) gyűjt össze és rendszerez anyagokat, valamint 

közzétételük előtt megszerzi a szponzoráló Márkakereskedő jóváhagyását. A Chapter weboldalainak és közösségi média 
oldalainak meg kell felelniük a H.O.G.® Chapter Internet alapelveknek. 

H.O.G.® CHAPTEREK
ALAPSZABÁLYA 
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VI. PONT - TAGSÁG 
1. A H.O.G.®-tagság egyik előnye, hogy egy H.O.G.®-tag bármely elismert H.O.G.®-Chapterhez folyamodhat felvételért. Ha 
a H.O.G.®-tagság lejár, az automatikusan megszűnik a helyi Chapterbéli tagság is. A helyi Chapterek felelősek azért, hogy a 
Chapter tagjai a H.O.G.® tagságukat is rendezzék, és a Chapter nyilvántartásában minden egyes tag követhető legyen a 
Chapter Membership formanyomtatvány és elismervény dokumentumának aláírt példányában. A Chapter-tagság iránti 
kérelmet benyújtó vagy az azt megújító személyek felelőssége, hogy a H.O.G.®-tagságukra vonatkozó igazolást, mint a tagsági 
kérelem alapját, bemutassák. 

2. A szponzoráló Márkakereskedő megszüntetheti bármely tag Chapter-tagságát, amennyiben a szponzoráló Márkakereskedő 
kizárólagos döntése értelmében a tag viselkedése nem kívánatos vagy ellentmond a szponzoráló Márkakereskedő standardjaival 
vagy jövőképével. 

3. A Chapter-tagság visszavonása érdekében a szponzoráló Márkakereskedőnek az alábbiakat kell tennie: 
A. Írásban értesíti a tagot a Chapter-tagságának megszűnéséről. 
B. Visszatéríti a tag Chapterrel kapcsolatos díjait az adott évre vonatkozóan. 
C. A tagság megszűnéséről szóló levél másolatát elküldi a H.O.G.-nak. 

4. A Chapter-tagság egy egyszintes tagság. Nincs életreszóló vagy társult Chapter-tagság. A Chapter tagjait megilleti minden 
Chapter-tagsági előny. 

VII. PONT - DÍJAK / A CHAPTER FORRÁSAI 
1. A Chapterek nonprofit szervezetek. Ugyanakkor nem jótékonysági intézmények. A szponzoráló Márkakereskedő a szponzoráló 

Márkakereskedői mivoltából eredő kizárólagos mérlegelési jogköréből kifolyólag megállapíthat Chapter-tagdíjat, amelyet 
kizárólag a Chapter adminisztrációja során felmerülő költségek kifizetésére vagy fedezésére használhat fel. 

2. A Chapter végezhet igazolható és jogszerű tőkeszerzési tevékenységet, hogy ezzel elősegítse a Chapter működési költségeinek 
kifizetését és fedezetét. Bármilyen tőkeszerző tevékenységet a szponzoráló Márkakereskedő hagy jóvá. 

3. A Chapter nem fizethet a Chapter tagjainak önkéntes munkájukért.

H.O.G.® CHAPTEREK
ALAPSZABÁLYA 
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VIII. PONT – TÚRÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 
A Chapter eseményei és tevékenységei a helyi Chapter és a szponzoráló Márkakereskedő kizárólagos felelősségi 
körébe tartoznak. Minden Chapter-tevékenységhez szükséges a szponzoráló Márkakereskedő jóváhagyása. Ezen 
események és tevékenységek alatt olyan családbarát, biztonságos és törvényes tevékenységek értendők, amelyek 
elősegítik a Harley-Davidson® életstílus pozitív megítélését és amelyek Chapter-tagsághoz vezethetnek. 
A. A Chapterek évente legalább négy zártkörű motoros eseményt tartsanak. 
B. A zártkörű események olyan Chapter-események, amelyeken a Chapter tagjai számára és tagonként egy vendég vehet 
részt. 
C. A tagsági események olyan események, amelyek kizárólag a H.O.G.®-tagok számára nyitottak. 
D. A nyílt eseményeken bárki részt vehet. 

IX. PONT - A CHAPTER KOMMUNIKÁCIÓI 
1. A Chapter által kiadott valamennyi anyagon szerepelnie kell a Chapter hivatalos nevének és számának. 
2. A Chapter kommunikációit a szponzoráló Márkakereskedőnek jóvá kell hagynia. 
3. A Chapternek a szponzoráló Márkakereskedőnél mindig tartania kell egy dossziét a Chapter által közzétett 

kommunikációkról 12 hónapra visszamenőleg. 
4. A Chapter a H.O.G.®-hoz való kötődésének fenntartása érdekében naptári évenként legalább négy kommunikációt 
megvalósítania. 
5. A Chapter kommunikációiban említést kell tenni a tagsági tevékenységekről. A felsorolt tevékenységeknek utalniuk kell 

arra, hogy az egy nyílt esemény, tagsági esemény vagy egy zárt esemény.

H.O.G.® CHAPTEREK
ALAPSZABÁLYA 
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X. PONT - VÉDJEGYENGEDÉLYEZÉS 
1. A H.O.G., a HOG, a HARLEY OWNERS GROUP, a L.O.H., a LADIES OF HARLEY és az alábbi H.O.G.®-logók (a „H.O.G.® 

védjegyek”) a H-D U.S.A., LLC. tulajdonában lévő számos védjegy részei. Ezeket a H.O.G. védjegyeket semmilyen 
módon nem szabad megváltoztatni, és nem szabad felhasználni más szavakkal vagy grafikával együtt. A Chapterek 
számára nem engedélyezett a Harley-Davidson®-specifikus jegyek használata. 

2. A védjegyeket a Chapter kommunikációiban, a weben és a címkéken lehet felhasználni. 

3. A H.O.G.® Chapterek Alapszabálya kiadása vagy frissítése korlátozott felhatalmazást jelentenek a H.O.G.-védjegyek, 
és nem a H-D®-jegyek használatára a jelen H.O.G.® Chapterek Alapszabálya idejére. 

4. A hivatalos H.O.G.® Chapter felhatalmazása a H.O.G.-védjegyeknek a Chapter nevével és a Chapter-tevékenységekre 
vonatkozó anyagokkal összefüggésben történő felhasználásra korlátozódik. 

5. Minden más logó/illusztrációk, beleértve a Heritage-változatokat is, elérhetőek/felajánlásra kerül hivatalos 
engedélyeseken keresztül. 

További opciók itt: hog.com/shop. 

H.O.G.® CHAPTEREK
ALAPSZABÁLYA 
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X. PONT - VÉDJEGYENGEDÉLYEZÉS (folyt.) 

6. A védjeggyel ellátott H.O.G.®-logókat kizárólag a Chapter hivatalos nevével együtt szabad megjeleníteni, amelynek a 
H.O.G.® sas-logó fölött kell elhelyezni a H.O.G.® Chapter ék alakú szalagjában, a lenti ábrának megfelelően. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. A Chaptereknek a H.O.G.®-védjegyeknek a Chapter 
kiadványain / kommunikációin kvül bármilyen anyagon 
történő felhasználása előtt jóváhagyást kell kapniuk a 
H.O.G.®-tól. A H.O.G.-védjegyeket tartalmazó trikókat, 
kitűzőket és egyéb más tételeket kizárólag a Harley-
Davidson Motor Company védjegy-jogosultjai 
gyárthatják és csakis a H.O.G. előzetes engedélyével. 

8. A H.O.G.-védjegyek Chapterek általi felhasználása 
mindaddig folyhat, ameddig a jelen Alapszabály 
hatályban van a H.O.G.® és a szponzoráló 
Márkakereskedő között, és az elismert Chapter a 
jelen alapszabálynak megfelelően működik. A H.O.G. 
saját mérlegelési jogkörében harminc (30) napos 
írásbeli felmondással bármikor megszüntetheti a 
Chapternek a H.O.G.-védjegyek használatára 
vonatkozó korlátozott jogosultságát, és a Chapter a 
hatályba lépés pillanatában azonnal abba kell 
hagynia és el kell állnia a jegyek használatától. 

9. A Chapternek a Harley-Davidson Motor Company 
által a H.O.G.-védjegyeknek a Chapter működési 
területén belüli védelme érdekében ésszerű keretek 
között igényelt mindenféle segítséget meg kell 
adnia.  
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XI. PONT - CHAPTER ALAPELVEK / VEZETŐSÉGI RENDELETEK 
1. A jelen Alapszabályt alkalmaznia kell és irányelvként kell használnia minden H.O.G.®-Chapternek, és hozzáférhető kell 

hogy legyen a Chapter minden tagja számára. 
2. A Chapter az Alapszabálytól eltérő rendeleteket ill. egyéb kiegészítő szabályozásokat nem hozhat. 
3. A Chapter által megfogalmazott alapelvek nem helyettesíthetik, írhatják felül vagy kerülhetnek összeütközésbe az 

Alapszabállyal vagy a szponzoráló Márkakereskedő standardjaival vagy jövőképével. A szponzoráló Márkakereskedőnek 
és a H.O.G.®-nak a közzétételt vagy a végrehajtást megelőzően jóvá kell hagynia a Chapter alapelveit és szabályzatát. 
A Chapter jóváhagyott szabályzatának másolatát a szponzoráló Márkakereskedőhöz és a H.O.G.®-nak is be kell 
nyújtani, valamint a Chapter tagjai számára is rendelkezésre kell bocsátani. 
 

XII. PONT - MÓDOSÍTÁSOK 
A jelen Alapszabályzatot a H.O.G. az Alapszabály fejlesztése vagy azzal kapcsolatos igények teljesítése érdekében végzett 
felülvizsgálat alapján vagy a hatályos törvényekkel való ütközésük miatt kizárólagos mérlegelési jogkörénél fogva bármikor 
módosíthatja. 

 
XIII. PONT - FORRÁSOK SZÉTOSZTÁSA 

Amennyiben a Chapter megszűnik vagy végelszámolás alá kerül, a Chapter összes megmaradó tőkéjét és tulajdonát, a 
Chapter minden kötelezettségének és tartozásának kifizetését vagy annak és szükséges költségeinek kifizetésére tett 
ígérvényt követően, szét kell osztani olyan Chapter(ek) között, amelyek kizárólag jótékonysági célból szerveződtek és 
működnek, és amelyek törvényes módon minősülnek adómentességet élvező Chaptereknek. Az ilyen vagyont vagy 
tulajdont semmilyen körülmények között nem szabad bármely Chapter-tisztségviselő, tag, természetes személy vagy 
nyereségorientált szervezet számára szétosztani. 
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XIV. PONT – JOGI NYILATKOZAT 
Ugyan a Chapter a H.O.G.® elvek alapján működik, azonban különálló, független gazdasági entitás, ill. tevékenységeikért 
felelősséget vállaló egyének csoportja marad. A Harley Owners Group® tagjai, vendégeik önkéntes módon és saját 
kockázatukra vesznek részt a H.O.G. és a H.O.G.® Chapter tevékenységeiben. A szponzoráló Márkakereskedő, a H.O.G. és 
a Harley-Davidson Motor Company, leányvállalataik, értékesítőik és a helyi Chapter tisztségviselői mentesülnek és 
kármentesülnek a tagok / vendégeik részéről minden, általuk vagy tulajdonukban elszenvedett sérülés vagy veszteség 
tekintetében, amelyek a H.O.G. és a H.O.G.-Chapter tevékenységein történő részvételből eredtek. Ez azt jelenti, hogy a 
Chapter egyik tagjának ill. vendégeiknek sincs semmilyen jogalapja kereset benyújtására a szponzoráló Márkakereskedő, a 
H.O.G.®, a Harley-Davidson Motor Company, értékesítői vagy leányvállalatai, a helyi Chapter és mindenkori ügynökeik ill. 
munkavállalóik ellen bármilyen ilyen jellegű, őket vagy tulajdonukat ért sérülés miatt. 

 
XV. PONT - ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK 

Amennyiben a jelen Alapszabályzat bármely része bármilyen okból és bármilyen, a jelen Alapszabályzat tárgya felett 
illetékességgel rendelkező  alkalmazandó jogszabály következtében érvénytelennek minősül, azt a részt a jelen 
Alapszabályzatból töröltnek kell tekinteni, a fennmaradó része azonban érvényes és hatályos marad. 
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