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A határon átnyúló tevékenységet folytató vállalatok és németországi 
megbízóik érdekszövetsége (IGTU) eV 2019-ben lett Neu-Ulm-i szék-
hellyel alapítva. 

A szövetség rendeltetése a határon átnyúló tevékeny-
séget folytató vállalkozók és vállalkozások, valamint 
azok németországi megbízói számára térítésmentesen 
történő érdekképviselet biztosítása. 

A határon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások-
nak sajátos jogi, adózási és gazdasági keretfeltételeknek 
kell megfelelniük, amelynek szakmai ismerete a vendég-
látó országban elérni kívánt gazdasági siker elenged-
hetetlen feltétele. Ugyanez vonatkozik a vállalkozások 
megbízóira, a résztvevő országok hatóságaira és bíró-
ságaira, melyek azzal a kihívással szembesülnek, hogy 
a határon átnyúló tényállásokat, különösen azokat, ame-
lyek a vállalkozási szerződés és a munkaerő-kölcsönzés 
keretein belüli munka- és a társadalombiztosításjog 
alapján a munkavállalók kiküldetését érinti, megfelelően 
és jogi szempontból is helyesen ítélhessék meg.

Az IGTU ezért célul tűzte ki magának, hogy tanácsot 
és segítséget kíván nyújtani azoknak a belföldi és nem-
zetközi vállalkozásoknak és vállalkozóknak, melyek az 
emberi erőforrás területén nyújtanak határon átnyúló 
szolgáltatásokat, (és) különösen azoknak, akik vállalko-
zási szerződés és munkaerő-kölcsönzés keretein belül 
dolgoznak Németországban, valamint megbízóiknak. 
Továbbá szeretné a német törvényalkotás, közigazgatás 
és igazságszolgáltatás figyelmét e vállalkozások érde-
keire felhívni. 

Ezeket a célokat szövetségünk rendezvényekkel, konfe-
renciákkal, kongresszusokkal, szakmai kiadványokkal 
és jogi kérdésekről szóló tudományos munkák megva-
lósításával és azok támogatásával kívánja megvalósíta-
ni, amelyek a határokon átnyúló vállalkozói tevékenység 
szempontjából fontosak. 

Az IGTU jogi, adózási, szervezési és biztosításjogi kérdé-
sekben, mint elsőszámú és központi kapcsolattartó sze-
mély nyújtja szolgáltatását és közvetíti a tanácsra szo-
rulókat a hatóságokhoz és a határon átnyúló ügyekben 
járatos szakemberekhez. Hírlevelek, szemináriumok és 
kiadványok formájában tájékoztatja tagjait rendszere-
sen az aktuális jogi, adózási és gazdasági fejlemények-
ről, valamint a vállalati kockázatok lebiztosításának le-
hetőségéről a határon átnyúló tevékenység keretében.

Az IGTU olyan ország vállalatai esetében is rendelkezik 
különleges szakmai tapasztalattal a határon átnyúló 
tevékenység összes kérdéseiben, amelyek az Európai 
Unióhoz való csatlakozás előtt állnak, ill. már a csatla-
kozási fázisban állnak.

Az IGTU egyes részlegeit kivétel nélkül olyan szakembe-
rek vezetik, akik már évek óta részt vesznek a határon 
átnyúló tevékenységet folytató vállalatok jogi, adózási, 
emberi erőforrási, vezetési és pénzügyi tanácsadási, va-
lamint a biztosítási szakterületen nyújtott tanácsadás-
ban. 

Gyakorlati szempontból az IGTU egy fórumot kíván biz-
tosítani a hazai és külföldi vállalatokkal való üzleti kap-
csolatok létrehozásához.

Ezen túl az IGTU klasszikus szövetségi munkát végez. 
Elismert szakmai szervezetként közvetlenül közhasznú 
célokat valósít meg. Nonprofit módon politikai, pártpoli-
tikai és vallási kötöttségektől mentesen tevékenykedik. 

Bármely természetes és jogi személy lehet az IGTU 
tagja. A havi tagdíj jelenleg jogi személyek és üzleti 
tevékenységet folytató természetes személyek részé-
re 50,00 €, továbbá természetes személyek részére 
25,00 €. Az írásbeli tagfelvételi kérelem után az elnökség 
határozatot hoz.


