LOVASTURIZMUS SZAKIRÁNY

 A szakirányú képzés célja
A turizmus-vendéglátás szak lovasturizmus szakirányának célja olyan lovasturisztikai
szakemberek képzése, akik a bel és külföldi lovasklubtagok, hobbylovasok - mint célcsoport lehetséges szabadidı eltöltési lehetıségeit, szokásait, tevékenységeit ismerve képesek a turizmus
és társadalom kapcsolatát szinkronban látni és a köztük lévı összefüggéseket a turisztikai kínálat
bıvítése érdekében a gyakorlatban, kiaknázni. Az Európai Unión belül csak úgy tudunk a
gazdasági szférában, az idegenforgalomban és a vendéglátás területén eredményeket felmutatni,
versenyképességünket növelni, ha a szakképzett munkaerı minıségi oktatási feltételeit
megteremtjük és ez által jól képzett lovas szakembereket tudunk útnak indítani.

 A szakirány elnevezése
-

Lovasturizmus

A szakirány választás
A lovasturizmus szakirányt a turizmus-vendéglátás szakra felvett hallgatók választhatják a
tanévkezdéskor a beiratkozásnál.

 A képzés helyszínei
Az elméleti képzés a Kar oktatási épületeiben történik
A gyakorlati képzés a Kar által kijelölt, együttmőködési megállapodásban rögzített módon,
gyakorlóhelyeken (lovardákban, lovas vállalkozásokban, lovas idegenforgalmi szolgáltatóknál)
történik.

 A képzés oktatói
A Turizmus-vendéglátás szakfelelıs tanára: dr. Darabos Ferenc fıiskolai tanár
fıiskolai tanár
Lovasturizmus szakirányfelelıs oktató:
Az elméleti tantárgyak oktatását többségében a NYME fıállású, ill. szerzıdéses óraadó
tanárai bonyolítják le.
A gyakorlati foglalkozásokat a szakmai gyakorlóhelyeken szakirányú végzettséggel rendelkezı
lovas szakemberek (agrárvégzettségő szakemberek, lovas edzık, lovas vállalkozók, idegenforgalmi
szakemberek stb.
 A képzés követelménye
A képzési követelmények kompetenciái az ismeretek terén teljesülnek. A képzés során a
hallgatók megismerik a lovas gazdálkodás infrastruktúráját, mőködését a lótartás, lovagoltatás,
lovasoktatás alapismereteit, a túralovaglás szervezési szabályait, valamint a kocsikáztatás,
fogathajtás alapfogásait, továbbá a lovasturizmus mőködését, kiemelten a lovasprogramok
szervezését. Mindezen szakmaspecifikus ismeretek mellett fontos, hogy a hallgatók ismerjék a
környék idegenforgalmi attrakcióit, földrajzi adottságait, annak érdekében hogy színvonalas

kiegészítı programokat tudjanak szervezni. Ismereteik kiterjednek olyan területekre is, mint a
specifikus marketingtevékenység, falusi turizmus, üzleti, menedzsment ismeretek. Az ágazat
célcsoportja döntıen nyugat-európában található ezért lényeges a kulturált kommunikáció, a
szakkifejezések idegen nyelvi ismerete. A gyakorlatorientált képzés kimeneti követelményei
feltételül szablyák a lovas bázison teljesített lovaglási, illetıleg lótartási, lóhasználati gyakorlat
teljesítését.
 Kompetenciák
A megszerzett ismeretanyag hasznosulása a gyakorlatban többrétően tud megvalósulni. A
végzett hallgatók képessé válnak a lovagoltatással, kocsikáztatással kapcsolatos feladatok
ellátására, akár önálló vállalkozás indítására. Átlátják és kezelik a lovasturizmus szervezeti
kapcsolatrendszerét, ismerik az ágazat mőködési mechanizmusát.
Felismerik a vendégek speciális igényeit, kínálatukat ezekhez igazítják. Ezzel kapcsolatban
tájékozottak a térségi idegenforgalmi kínálatról, arról kérés alapján megfelelı információt tudnak
nyújtani. Viselkedésük a hazai kultúra gyökereibıl táplálkozik, etikus, ugyanakkor megfelel a
nemzetközi, európai uniós elvárásoknak.
A végzettek a kiváló kommunikáció érdekében két idegen nyelvbıl középfokú szakmai
nyelvvizsgával rendelkeznek. Nem okoz számukra gondot az európai és tengeren túli vendégek
szakszerő verbális tájékoztatása.
Gyakorlati ismereteik, tapasztalataik birtokában a hazánkban kialakított korábbi és új
lovasbázisok mindegyikében megállják helyüket, kreatív lovasprogram szervezık.

