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     Molnár Gyula 1944.január 30-án született Szegeden. Iskoláit is itt végezte. A József 

Attila Tudományegyetem TTK biológia-kémia szakos középiskolai tanáraként 

végzett 1968-ban. Kollégiumi nevelőtanár majd igazgatóhelyettes volt, de tanította 

is szakjait szakközépiskolában. Egyetemi doktori fokozatát 1983-ban szerezte meg 

„Summa cum laude” minősítéssel, ökológia, állatrendszertan, ornitológia 

tudományokban. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Biológia Tanszékére került 

1994-ben, azóta ott főiskolai adjunktusként Természetvédelmi biológiát, 

Állatrendszertant, Ökológiát, Biogeográfiát, Ökológiát, Etológiát és különböző 

környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyakat tanított. Tudományos Diákköri 

Konferencián két diákja országos első helyezést ért el, egyik ornitológiából, másik 

biológiai módszertanból. A MME főállású szervező titkára volt 1986-1994-ig. 

2006.júl.1.óta nyugdíjas, óraadóként tanít a SZTE Ökológia Tanszékén és JGYPK-on. 

 A Magyar Biológiai Társaságnak 1966, egyetemista kora óta tagja, 1997-2000-ig a 

Szegedi Tagozat vezetőségi tagja is volt. A Tiszakutató Munkaközösség tagja volt 

1974-től. Kutatásaihoz fűződik nyolc dél-alföldi terület védetté nyilvánításának 

javaslata, melyek azóta nemzeti parkjaink részeivé váltak.(Pitvarosi és Cserebökényi 

puszták, Maros É-i hullámtér, Gátéri Fehértó stb.). Részt vett a Körös-Maros Nemzeti 

Park megalakításában. Természetvédelmi tevékenységéért a Környezetünkért (nagy) 

miniszteri kitüntetésben részesült 1996-ban. Állami kitüntetést kapott 2003-ban a 

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. A Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület (MME) Örökös Tag és Chernel István Emlékérem 

kitüntetést adományozta. Az MME Csongrád megyei elnöke jelenleg is. 

Természetfotós tevékenységét Európában is ismerik, megalakítója és sokáig alelnöke 

volt a Magyar Természetfotósok Szövetségének (naturArt). Fényképei külföldi és 

hazai könyvekben és szaklapokban jelennek meg. Szeged város Alkotói Díjasa és a 

Szegedért Alapítvány társadalmi-állampolgári  díj kitüntetettje. További nyolc 

civil szervezet tagja vagy vezetőségi tagja, alapító tagja a Magyar Ökológusok 

Tudományos Egyesületének, melynek titkára volt, jelenleg pénztárosa. Három 

szegedi Alapítvány kuratóriumi tagja. Évente mintegy 30-50 vetítettképes előadást tart 

Csongrád megyei iskolákban a természet megszerettetése érdekében.  Tudományos 

tevékenysége főleg az ornitológia, természetvédelem és a környezetvédelem 

területére terjed ki. Eddig 21 tudományos és 83 népszerűsítő cikk írója, 8 esetben 

könyv lektora vagy fejezet-írója, 2010-ben megjelent önálló könyve „Az én 

Alföldem” címmel. 

Mint élővilág-védelmi szakértő 32 esetben működött közre műszaki létesítmények 

környezeti hatástanulmányainak elkészítésében. Szeged város önkormányzatában mint 

Környezetvédelmi bizottsági szakértő vett részt két ciklusban, majd képviselőként is 

ezt az ügyet, valamint a kultúra ügyét (mint az EMERTON díjas Molnár Dixieland 

Band alapítója és vezetője) képviselte a szegedi Önkormányzatban.. Külföldi (Madrid, 

Brüsszel) és hazai természetvédelemmel és környezetvédelemmel foglalkozó 

konferenciák többszörös résztvevője, esetenként szervezője, levezető szekció-elnöke.   
 

 

 

 



Már tíz éves koromban egy tanárom hatására elkezdtem a madarak megfigyelését. Beretzk 

Péter bácsival 1956-tól jártuk a Szegedi Fehértó gátjait. Társaimmal bejártuk a Dél-Alföldet a 

Mélykút-Kecskemét-Békéscsaba háromszögben. Péter bácsi 1962-ben megalakította 

Szegeden a TIT Madártani Szakkörét, ahol a madárbarátok havonta összejöttek. Ez a szakkör 

lépett át a MME megalakulásakor az Egyesületbe. Csak azért nem vagyok alapító tag, mert az 

akkori munkahelyemről nem engedtek el az alakuló ülésre. A Helyi Csoport Marián Miklós 

vezetésével működött, majd 1984-től Újszegedi HCS néven egy csoport külön kezdett 

működni, melynek én lettem a vezetője. Később ez az állapot megszűnt és Csongrád Megyei 

HCS néven működünk 370 taggal. Megszerveztük a saját TOT táborainkat 1984-2002 közt, 

melynek sokáig táborvezetője voltam. Sok előadást szerveztünk a megyében, ahol a 

tagtoborzást is végeztük. A Fehértavon 1988 óta gyűrűzünk, majd  a KNP-től bérelt Fehértói 

Bázison gyűrűző tábort alakítottunk ki, ami vendégeket is fogad. Az elsők közt voltunk a 

szalakóta és a kék vércse odúkkal ill. műfészkekkel való telepítésének kidolgozásában, melyet 

azóta is végzünk. Az országos gólyavédelem vezetése is hozzánk tartozik (előbb Marián 

Miklós, Jakab Béla, majd Lovászi Péter személyében koordináljuk). A központi 

programokban rendszeresen részt veszünk (ragadozó védelem, vezetékek vizsg., MMM, 

szinkron stb.). Több odútelepet működtetünk. Hosszú évek óta működik Madarász Sulink 

Barkóczi Csaba vezetésével. 

 

Elnökségi tagságom esetén fontosnak tartom: 

- a helyi csoportok szervezésében, jobb működésében tanácsadás 

- a tagság bővítése főleg fiatal korosztállyal, ennek módszertani kidolgozása 

- természetvédelmi, ökológiai kérdésekben konzultáció 

- gyengébben működő HCS-ok felzárkóztatása 

- aktív természetvédelmi, madárvédelmi intézkedések további bevezetése 


