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Az IMA, vagyis a Nemzetközi Menedzserasszisztensek Szövetsége 
(korábbi nevén EUMA, azaz Európai Menedzserasszisztensek Szövetsége) a kis- 
és középvállalatoknál, multinacionális cégeknél, hivataloknál, szervezeteknél 
vezetők mellett dolgozó, a menedzsmentet professzionálisan támogató 
asszisztensek, személyi titkárok illetve hasonló munkakört ellátó szakemberek 
nemzetközi szakmai szervezete. 
 
A szövetség 1974-ben, Párizsban jött létre és ma 28 országban, több mint 
1.600 tagot számlál, akik országcsoportokba tagozódnak. Jelenleg az alábbi 
országok tagjai -önálló nemzeti tagszervezetként- a szövetségnek: Ausztria, 
Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Izland, Lengyelország, Luxemburg, Németország, 
Norvégia, Olaszország, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Svédország.  
 
Magyarország 2017 tavaszán kezdeményezte felvételét a nemzetközi szervezetbe 
egy 5 fős, magyar szakmai csoport létrehozásával. A ratifikálásra 2017. 
szeptember 29-én, Hágában került sor, amelyet követően lehetőség nyílt az 
önálló magyar tagszervezet, a MENEDZSERASSZISZTENSEK 
MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETÉNEK hivatalos megalapítására. 
 

AZ EGYESÜLET KÜLDETÉSE: a személyes kompetenciafejlesztés 
biztosítása mellett a menedzserasszisztencia, mint a szakma legmagasabb fokú 
képviselete, elismertségének és presztizsének növelése, professzionális szinten 
való tartása. Ezzel összefüggésben kitűzött legfontosabb célok: 

KAPCSOLATÉPÍTÉS 
Regionális és nemzetközi szinten is professzionális keretet biztosítani a 
menedzserasszisztensek közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás számára, a 
folyamatos szakmai tapasztalatcserére, a mindenki számára hozzáférhető 
gyakorlati ismeretek, “best practise” átadására. 
 

 

FOLYAMATOS KÉPZÉS 
Személyes és szakmai kompetenciák fejlesztésének biztosítása folyamatos 
képzések, tréningek, konferenciák, work shopok szervezése révén mind hazai, 
mind nemzetközi viszonylatban. Ezen fórumok nagyban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az asszisztensek naprakész infomációk birtokában, nemzetközi szinten is 
elvárható tudással rendelkezzenek és megfeleljenek munkáltatóik elvárásainak. 
 

SZAKMAI HOVATARTOZÁS, ARCULAT, ELISMERTSÉG 
Egyesületünk törekszik arra, hogy az asszisztensi pozícióban dolgozó 
munkatársakra ne csak beosztottként, hanem partnerként tekintsen a 
menedzsment, hiszen a szakképzett asszisztens nagyban megkönnyíti a 
döntéshozatali folyamatot. Folyamatosan segíteni kívánjuk tagjainkat a hiteles 
személyes márka kialakításában és rendszeres fórumok keretében alkalmat 
kívánunk biztosítani mindkét oldal (a munkáltatók és az asszisztensek) igényeinek 
felmérésére. Az Egyesület minden olyan szakember részére nyitott, akik 
fontosnak tartják meglévő szakmai ismereteik bővítését, személyes 
továbbfejlődésüket, a hazai és nemzetközi szintű tapasztalatcserét, valamint 
szakmájukat valódi hivatásnak és “nem csak” munkakörnek tekintik.   

TAGSÁG 
Tagfelvételi kérelmet az alábbi minőségben lehet benyújtani az egyesület 
titkárságára: titkarsag.imahungary@gmail.com 
 
Teljes jogú tag: az egyesület tagja lehet bármely természetes és jogi személy, 
hivatal, intézmény, civil szervezet. A tagság mindig névre szól és csak olyan 
személyre, aki menedzserasszisztensi / személyi titkári / titkár(nő)i / HR vagy 
PR munkatársi / teamasszisztensi / irodavezetői vagy hasonló munkakört lát el. 
Pártoló/támogató tag: bármely jogi vagy természetes személy, hivatal, 
intézmény, civil szervezet, aki azonosulni tud a szervezet céljaival. 
Egyéb, kedvezményes tagi viszony: olyan természetes személy, akit teljes jogú 
tagság illet és az elnökség a tag kérelmére kedvezményes tagdíjfizetést állapít meg 
(pl. hallgató, nyugdíjas, kismama). 

ÉVES TAGDÍJ 
Teljes jogú tagoknak: 24.000 Ft, mely tartalmazza a magyar és a nemzetközi 
szervezet (IMA) tagsági díját is. 
Pártoló/támogató tagoknak: 36.000 Ft, mely tartalmazza a magyar és a 
nemzetközi szervezet (IMA) tagsági díját is. 
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Elérhetőség: 

titkarsag.imahungary@gmail.com 

Tel.:+36 20 966 1199 

www.imahungary.hu 

 

 

Az egyesület “Gyémánt fokozatú” Támogatója: 

 

Protokoll, Rendezvények, Oktatás... 

Felsőfokon 

www.europrotokoll.hu 

europrotokoll@europrotokoll.hu 

Tel.: +36 30 640 6882 
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