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Szakmai életműdíjat kap az Állatkert nyugalmazott főigazgatója 
A díj az intézmény szakmai munkájának nemzetközi szintű elismerését is jelenti 
 
Budapest, 2020. szeptember 29. (kedd) – Életműdíjjal tünteti ki és tiszteletbeli tagjává választja az 
Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége Prof. Dr. Persányi Miklóst, a Fővárosi Állat- és 
Növénykert nyugalmazott főigazgatóját. A városligeti intézmény számára is komoly elismerést jelentő 
díjat pénteken, a szövetség – kivételesen online zajló – éves konferenciájának záróülésén adják át.  

 
A napokban tartja éves konferenciáját az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA – 
European Association of Zoos and Aquaria). Az évről évre megrendezett esemény az állatkerti szakma 
legrangosabb találkozója a világon, melyet ebben az évben – a koronavírus világjárvány miatt – 
szeptember 28. és október 2. között virtuálisan tartanak meg. A konferencia programjainak jelentős 
részét bárki figyelemmel kísérheti a szervezet hivatalos Facebook-oldalán 
(www.facebook.com/EAZA01). 

Az éves konferencia október 2-i záróülésén EAZA-életműdíjjal (EAZA Lifetime Achievement Award) 
tüntetik ki Prof. Dr. Persányi Miklóst, a Fővárosi Állat- és Növénykert nyugalmazott főigazgatóját, 
egyúttal neki adományozzák a szövetség tiszteletbeli tagja (Honorary Member) címet is. A díj nemcsak 
a nyugalmazott főigazgató, hanem az egész intézmény számára is nagy megtiszteltetés, és jól mutatja, 
hogy a magyar főváros állatkertje milyen fontos szerepet tölt be az állatkertek nemzetközi szakmai 
közösségében. 

Az EAZA eddig 18 állatkerti szakember munkásságát ismerte el életműdíjjal. Tiszteletbeli tagságot pedig 
korábban csupán négyen kaptak: Fred Daman (Antwerpeni Állatkert, Belgium), Roger Wheater 
(Edinburgh-i Állatkert, Egyesület Királyság), Gunther Nogge (Kölni Állatkert, Németország), Bert de 
Boer (Apenheul Főemlőspark, Hollandia). 

Prof. Dr. Persányi Miklós biológus, népművelő, középiskolai tanár, a politikai tudomány kandidátusa, 
címzetes egyetemi és főiskolai tanár. A Fővárosi Állat- és Növénykertnek 1994 és 2003, illetve 2007 és 
2020 között volt főigazgatója. Éveken át a Magyar Állatkertek Szövetsége, 2000 és 2003 között pedig 
három éven EAZA elnöki tisztségét is betöltötte. Az európai szövetség munkájában korábban 
alelnökként, titkárként és több bizottság elnökeként is részt vett. Kezdeményezésére hívták életre az 
EAZA Technikai Segítségnyújtás Bizottságát (Technical Assistance Committee), amely igen sokat tesz 
a kelet-európai és a közel-keleti állatkertek fejlesztéséért. 

Persányi professzor 2020 februárjában köszönt le a Fővárosi Állat- és Növénykert éléről egészségi okok 
és nyugállományba vonulása miatt. Főigazgatóságának évei alatt az Állatkert több mint 20 millió 
látogatónak nyújtott életre szóló élményeket. 

 
Mit kell tudni az EAZA-ról? 

Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége az állatkerti szakmai közösség legnagyobb regionális 
szervezete. 420 állatkertet, akváriumot és más hasonló intézményt ölel fel Európa és a Közel-Kelet 42 
országából, amelyek évente összesen 120 millió látogatót fogadnak, vagyis átlagosan minden ötödik 
európai polgárra jut egy látogatás évente.  

Az 1992-ben létrejött, amszterdami székhelyű szakmai szervezet célja az európai állatkertek és 
akváriumok közötti együttműködés megkönnyítése, az oktatás, a kutatás és a természetvédelem 
céljainak elérése érdekében. A szervezet tagságába tartozó állatkertek és akváriumok a legmagasabb 
szintű gondozást és állománykezelést biztosítják az általuk tartott állatoknak, és segítik az európai 
polgárokat abban, hogy a biológiai sokféleség megőrzésének globális céljait megismerjék. Az EAZA 



égisze alatt ma már több mint négyszáz fenyegetett faj természetvédelmi célú állatkerti szaporítását 
hangolják össze tenyészprogramokkal, illetve egész Európára kiterjedő törzskönyvezéssel. 

 
A Budapesti Állatkert és az állatkerti világhálózat 

Az 1866-ban megnyílt Fővárosi Állat- és Növénykert elismert tagja az állatkertek nemzetközi szakmai 
közösségének. A városligeti intézmény már az első állatkerti tenyészprogramnak, az európai bölények 
megmentése érdekében az 1920-as években életre hívott együttműködésnek is aktív részese volt. A 
kertet 1929 és 1946 között irányító Nadler Herbertet pedig beválasztották az állatkerti igazgatók első, 
1935-ben alakult nemzetközi szervezetébe is.  

Az Állatkertek és Akváriumok Világszövetségének (WAZA) a Fővárosi Állat- és Növénykert 1970 óta 
intézményi tagja, s ezzel deklaráltan is a világ vezető állatkertjei közé tartozik.  

Az EAZA akkreditált tagjaként a Fővárosi Állat- és Növénykert magas színvonalú és elismert munkát 
végez a természetvédelem, az ismeretterjesztés és a szemléletformálás, illetve a tudományos kutatás 
terén. Az intézmény munkatársai az EAZA számos szakmai testületének munkájában vesznek részt, 
illetve a kert szakemberei vezetik az óvilági majmok közé tartozó mandrillok, a keleti és a nyugati szürke 
óriáskenguruk, illetve a koronásgalambok európai tenyészprogramját, illetve törzskönyvét. 

 

 

 


