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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WWF speciális eszközeivel. Szakmapolitikai testületekben való részvétel.
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létesítése, szakmapolitika megfogalmazása, nemzeti park igazgatóságok felügyelete.
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