MUNKAADÓI INTERJÚ

A LÓTENYÉSZTŐI
FOGLALKOZÁSRÓL

„Fellendülőben van a galopp és ügető sportok népszerűsége, a
lófuttatás, lóversenyzés…”
Az interjút adta: Bohászka László, lótenyésztő
Cég profilja: háztáji gazdálkodás, önellátás
Szektor: civil szféra
Dolgozók száma: 4 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1987-ben még gyerekként kezdtem el a lovakkal foglalkozni, akkor még
sportolóként. A lovak itatása, ápolása a mi feladatunk volt, így már itt sok mindent
megtanultam. Később a tanulmányaimat is ezen a vonalon folytattam és
állattenyésztő-üzemmérnöki diplomával végeztem. Azóta is ezen a pályán
dolgozok.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Családi vállalkozásban tenyésztünk, volt egy időszak, amikor alkalmazottam is
volt, de most már nincs külsős dolgozóm.

3. Milyen módszereket használnak a lótenyésztők kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Szerintem az a legfontosabb, hogy valamilyen állatokhoz kötődő múltja legyen a
jelentkezőnek. Ez még annál is fontosabb, hogy milyen végzettsége van az
illetőnek, mert a dolgozónak rutinja kell, hogy legyen egy gazdaság életéhez való
hozzászokáshoz. Ha ráadásul még végzettsége is van a jelentkezőnek, az még
jobban növeli az esélyeit.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a
munkakörben? Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem látom megvalósíthatónak, hogy megváltozott munkaképességű személy ezt a
szakmát végezze a komoly fizikai feladatok miatt. Így nem tudok nyilatkozni
előnyökről vagy hátrányokról.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Minél kevesebbet változik, annál jobb. Az állatok életritmusát ismernie kell a
dolgozónak, és ezek megismerése éveket is igénybe vehet, tehát egy új
dolgozónál ezt a tanulási folyamatot újra kell kezdeni.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést
kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Elsősorban az állatoktól kapja a visszajelzést, hogyan érzik magukat az állatok. Ha
az állatok jó kedélyűek és jól vannak tartva, akkor beszélhetünk normális
működésről. Napi kapcsolatban is látom, hogyan dolgozik az illető, de végső soron
az állatokat figyelve derül ki, milyen munkát végez.
7. Van-e tipikus karrierút a lótenyésztő pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

A karrier út abban merül ki, hogy milyen ügyesen tenyészti és milyen
szakértelemmel áll az ember a lovakhoz. Továbblépési lehetőség nincs.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Számos területen van szükség ilyen szakértelemre. Fellendülőben van a galopp és
ügető

sportok

népszerűsége.

A

lófuttatás,

lóversenyzés,

mint

hivatalos

szerencsejáték is kezd újra megjelenni, valamint az állami ménesekben is a
génmegőrzési feladatok ellátásához nélkülözhetetlen a szaktudás.

