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2007 óta foglalkozom a szaunázással, szaunamesterséggel. Főállásban jelenleg is szaunamesterként 
dolgozom egy wellness komplexumban. 
 
Szakmai céljaim a következők: 
 

• A közösen kitűzött célokat valóban közösen, együtt megvalósítani. 
• A jelen lévő egyéni érdekek elsimítása, eltüntetése. 
• A szaunamestereknek valódi közösséget teremteni, az igazi összefogás lehetőségét 

megalapozni. 
• Hazai és külföldi szaunamesterek tapasztalat cseréjének megvalósítása, kiemelve a 

külföldön dolgozó magyar mesterekkel való együttműködést. 
• Kialakítani egy olyan képviseletet, mely mind a szakmai fejlődést elősegíti, mind pedig a 

munkáltatóknál is szakmai értéket képvisel. 
• A szaunamester mint munkavállaló elismerése, ennek megteremtése. 
• Olyan kompetens szakmai jelenlétet teremteni, amellyel a szaunázáshoz kapcsolódó 

területetek – fürdők, szállodák, szauna építő- és üzemeltető cégek is ismeretet és valós 
kapcsolatot teremthetnek az áltatunk képviselt tudással a szauna kultúra jó irányú 
fejlesztésével, fejlődésével. 

 
Kiemelt feladatnak látom: 
 

• Függetlenség kialakítása és megőrzése. Az Egyesület működtető és választható tisztségeit 
csak olyan személy töltheti be, akinek nevéhez nem köthető a szaunázáshoz kapcsolható 
cég. Amíg valós függetlenség nem alakul ki, felszámolva a háttérkapcsolatokat is igazi 
Egyesület nem működtethető az egyéni érdek jelenléte miatt. 

• A szaunázásban jelenleg is jelen lévő, és a jövőben akár felbukkanó újabb cégekkel olyan 
közös nevezőre jutást keresni, amely egymást nem hátráltatja, hanem előre viszi. Ezen cégek 
rendezvényeinek támogatása szigorúan szakmai oldalról, a keresztbeszervezések 
elkerülésének kiemelésével. Az eltérő oktatási tartalmak egymáshoz közelebb hozása,  akár 
egymás oktatási módszereinek megismerése. 

• Ismertető anyagok, kiadványok készíttetése rendezvényekre, a szaunázás helyes 
viselkedéskultúrájának egységes megfogalmazása.  
Informatív, tartalommal bíró webes megjelenés az Egyesület munkájáról, tagjairól és 
feladatairól és minden törekvés terv megfogalmazása, jelenléte a weboldalon hogy a szakai 
feladatok, célok és lehetőségek mindenkinek elérhető és megismerhető legyenek 

• Valós megjelenés az Egyesület részéről rendezvényeken, értékként képviselve ott a Magyar 
Szauna Egyesületet az Egyesület valamely tisztségviselője által. Valós érték és megjelenésen 
szakmaiságot, támogatottságot értek a rendezvény felé. 

 
Egyéb céljaim közt lenne felvenni a kapcsolatot a Magyar Szauna Szövetséggel, hogy valódi közös 
munkában kezdhessünk velük. 
 
 




