
Haraszthy László vagyok az MME alapító tagja. Az alapítás óta eltelt 47 

évben sokféle feladatot láttam el. Amíg létezett, addig tagja voltam a 

Választmánynak. Voltam a gyűrűző és vonuláskutató, illetve a Faunisztikai 

szakosztály titkára, a ragadozómadár-védelmi szakosztály elnöke két 

ciklusban is. Szerveztem helyi csoportot, én tartottam az első gyűrűző 

tanfolyamokat és írtam az első segédletet a kézben tartott madarak 

határozásához. 

1975-1986 között az MME főállású dolgozója voltam, kezdetben szervező 

titkárként, majd a mai megnevezés szerint igazgatóként tevékenykedtem. 

 

Az elnökségnek több ciklusban is tagja voltam. Ezen belül voltam az MME alelnöke és négy évig 

ügyvezető elnöke is. 

Az utóbbi években az MME elnökségének tagajként, a Madártávlat szerkesztő Bizottságának 

tagjaként, illetve a Ragadozómadár-védelmi szakosztály elnökeként tevékenykedtem. 

Folyamatosan részt vettem az MME stratégiáinak, illetve öt éves terveinek kidolgozásában. 

Az utóbbi három évben két ragadozómadár-ismereti tanfolyamot szerveztem MME tagoknak és 

kívülállóknak. 

Legutóbb a Vizimadár-védelmi szakosztály újraélesztését kezdeményeztem és másokkal közösen 

megszerveztem azt. 

Több könyvem jelent meg a madarakról, ezek egy részét szerkesztettem másik felét pedig magam 

írtam. 

 

Terveim 2021-2026 közötti időszakban 

1, MME 50 éves fennállása című program előkészítésében, megszervezésében való részvétel, illetve 

az MME története dokumentum összeállításának koordinálása. 

2, Az MME oktatási, képzési tevékenységének kiszélesítése, rendszerbe foglalása, sok mindenkivel 

együttműködve 

3, Madárbarát Önkormányzatok Szövetségének létrehozásában való közreműködés Frenyó Gáborral 

közösen 

4, MME szervezetfejlesztés: újabb szakosztályok szervezése, tagrendszer reformálása, gyűrűző 

állomások helyzetének stabilizálása, stb 

5, MME Látogatóközpont létesítésében való közreműködés, igény szerint 

6, MME Stratégia kidolgozásában és megvalósításában vezető szerep vállalása, másokkal közösen 
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Munkahelyek: 

 

2010 – Természetvédelmi Közalapítvány Hálózat  

2006 – 2010  Szakállamtitkár, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

            A természetvédelem állami feladatinak irányítása (jogalkotás, stratégia alkotás,  

            nemzetközi kapcsolatok, nemzeti park igazgatóságok irányítása, EU-s pályázati  

            lehetőségek kiaknázása, stb. 

2002 -  Helyettes államtitkár, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

             A természetvédelem állami feladatinak irányítása (jogalkotás, stratégia alkotás,  

              nemzetközi kapcsolatok, nemzeti park igazgatóságok irányítása stb. 

1991- 2002  Igazgató, WWF Magyarország 
WWF magyarországi tevékenységének irányítása, kapcsolatépítés állami és társadalmi 

szervekkel, médiával. Szakmai célkitűzések meghatározása, és megvalósításának 

koordinálása. Érdemi hozzájárulás Magyarország természeti értékeinek megőrzéséhez a 

WWF speciális eszközeivel. Szakmapolitikai testületekben való részvétel.  

1989-91 Főosztályvezető, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium 

A magyarországi természetvédelem kormányzati feladatainak irányítása, új védett területek 

létesítése, szakmapolitika megfogalmazása, nemzeti park igazgatóságok felügyelete. 

1986-1989  Osztályvezető, Környezetvédelmi Minisztérium,  
  illetve jogelődje Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal 

Magyarországi élővilág-védelmi feladatok országos koordinálása, projektek kidolgozása és 

megvalósítása, újabb védett területek előkészítésében való részvétel, veszélyeztetett fajokkal 

kapcsolatos nemzetközi feladatok irányítása. 

1975-1986 Szervező titkár, főtitkárhelyettes, Magyar Madártani és Természetvédelmi  

            Egyesület 

1996-2002 Országos Környezetvédelmi Tanács tagja, 1998-2000 alelnöke, 2000-2002 elnöke 

 

 

 



Képzettségek: 

2003  Közigazgatási szakvizsga 

1994 természetvédelmi ökológus,  
Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen 

1977   általános iskolai tanár, 
          Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged 

1975  állattenyésztő üzemmérnök, 

          Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kar Hódmezővásárhely 

Nyelvtudás: német, angol 

 

Publikációk: 

72 tudományos közlemény,  

50 tanulmány,  

204 ismeretterjesztő írás,  

18 könyv önállóan illetve társzerzőkkel,  

16 könyv, illetve önálló kiadvány szerkesztése. 
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1988  Kiváló Munkáért (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) 

1994  Goldene Ehrenzeichen (Osztrák Államfő) 

1994 Keve András emlékérem (MME) 
1997 Pro Natura  (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium) 
2001  Arany Bárka Rend Lovagja  (Holland Kormány) 

2010  Kerecsensólyom Díj (MME) 

2014  Fitz József Díj (Magyar Könyvtárosok szövetséges) 

2018  Konrad Lorenz plakett (Konrad Lorenz Társaság) 

 


