MUNKAADÓI INTERJÚ

A BELOVAGLÓ LOVAS
FOGLALKOZÁSRÓL

„A ló kiképzési folyamatban van meghatározó jelentősége a
belovagló-lovas szakmának.”
Az interjút adta: Dr. Hafner József
Cég profilja: Egyetem
Szektor: közintézet
Dolgozók száma: 26 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 50 % nő, 50 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 36 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Intézményünk 1972 óta foglalkozik lovas szakemberek képzésével. A képzés indításának
oka az, hogy a lovas szakemberképzés a kívánatos szinten gyakorlatilag 1945 óta
szünetelt. Ugyanakkor a lovassport és a lótenyésztés újjáéledése igény támaszt a
szakemberek munkájára.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel intézetük? Hányan dolgoznak Önöknél?
Intézményünk a Pannon Lovas Akadémia a Kaposvári Egyetem része. Szorosan
együttműködünk a Lovasterápia és Hippológia tanszékkel. A belovagló lovas képzést
középiskolai szinten a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskolával közösen
végeztük. Szorosan véve a szakmában 9 fő dolgozik, ebből belovaglói munkakörben 2 fő.

3. Milyen módszereket használnak a belovagló-lovasok kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A jelentkezőket a lovas tudásuk, a lóval való bánásmódjuk, versenyzői múltjuk és iskolai
végzettségük alapján választjuk ki. A jelentkezőket megismerjük, elbeszélgetünk velük és
felmérjük gyakorlati tudásukat, ezek alapján választjuk ki a későbbi dolgozóinkat.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem alkalmazunk ilyen személyt a feladat és a munka veszélyessége miatt. Nem tudunk
előnyökről vagy hátrányokról beszámolni.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nem gyakori, hogy változna az összetétel. Jó munkafeltételeket biztosítunk, változatos
munkákat lehet nálunk végezni és versenyzésre is van lehetőség, ezért szeretnek nálunk
dolgozni.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Szükség van megfelelő szaktudásra, az ember képezze magát, amikor csak teheti és
vegyen részt továbbképzéseken, így maradhat eredményes valaki ezen a pályán. Az
eredményes versenyzés és a sikeres tanítványok jelzik, milyen jól végzi valaki ebben a
szakmában a munkáját.

7. Van-e tipikus karrierút a belovagló-lovas pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Tipikus karrierút nincs. Továbblépésként lehetőség van lovas oktatói pozícióra való
fellépésre vagy kipróbálhatja magát az edzői pályán. Esetleg a lótenyésztés területén is
el lehet helyezkedni belovaglói múlttal.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
A lótenyésztésre és a jól kiképzett lovakra egyre nagyobb az igény. A ló, mint
életminőséget javító társa az embernek egyre inkább hozzátartozik a modern kor
emberének életéhez. A részvétel orientált és a teljesítményorientált lovasok száma egyre
gyarapszik. A lovasok, a lovakat vásárlók a jól kiképzett lovakat igénylik, az ilyen lovakat
a tenyésztők lényegesen magasabb áron tudják értékesíteni. Ebben a ló kiképzési
folyamatban van meghatározó jelentősége a belovagló-lovas szakmának. Ezért a jó
belovaglókat jól meg is fizetik.
Azért ajánlom ezt a pályát, mert a ló kiképzés és a lótenyésztés, a lóval való foglalkozás
az emberiség olyan kultúrtörténeti kincse, amit meg kell őrizni és tovább kell adni. Ehhez
pedig szükség van a belovaglók szakszerű munkája is.

