
 

 

 

 

 
Dr.Kásler Miklós Miniszter Úr 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
  
Tárgy: Javaslat a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje-díj odaítélésére 
 
Igen Tisztelt Miniszter Úr! 
 
 

A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság 
(MCSNTT) vezetősége nevében szeretnénk Társaságunk korábbi elnökét, 
dr. Bártfai György professzort a Magyar Érdemrend Lovagkereszt - díj 
kitüntetésére javasolni. 

A kitüntetés alapító okirata szerint a Magyar Érdemrend fokozatait 
olyan személyeknek ítélik oda, akik a kultúra, a tudomány, a művészet, 
továbbá a saját szakterületük terén - Magyarország érdekeinek 
előmozdítása, az egyetemes emberi érdekek gyarapítása érdekében - 
példamutató tevékenységet folytatnak. 

 
Javaslatunkat Bártfai professzor életművére az alábbi tényekre 

alapozzuk: 
 
1. Dr. Bártfai György egyetemi tanár a család védelmében, 

nevezetesen az MCSNTT-ben több mint 20 éve tevékenykedik. Húsz éve 
folyamatosan részt vesz a vezetőség munkájában: két évig 
elnökhelyettesként, majd két választási periódusban a Társaság 
elnökeként. Két évig, mint leköszönő elnök,  és 2014-től, mint örökös 
tiszteletbeli elnök jelenleg is dolgozik az Elnökségben. 
Vezetése alatt Társaságunk sokat tett a családvédelemért, évenkénti 
kongresszusainkon hangsúlyozottan foglalkoztunk a várandós gondozás, a 
koraszülés, a fokozott kockázatú terhességek és a császármetszés 
témakörével. Kiemelt fontosságot kapott hazánk nyugtalanító demográfiai 
helyzetének elemzése és a kedvezőtlen tendenciák megállítása érdekében 
szükséges intézkedések, az egészségügyre vonatkozó javaslatok 
kidolgozása. A férfi- és női meddőség társadalmi és egészségügyi 
hatásainak vizsgálata, a női- és férfi öregedés okozta társadalmi, 
egészségügyi és szociális kihívások elemzése is több alkalommal szerepelt 
a vezetőségi ülések, illetve kongresszusok napirendjén. 

 
2. Az elmúlt tíz évben a Társaságunk erősítette szerepvállalását az 

egészségügyi szakdolgozók, kiemelten a védőnők továbbképzésében. 
Konferenciáinkon rendszeresen részt vesznek a szakdolgozók, valamint az 
elmúlt két évben pedig közös konferenciákat is szerveztünk. A 
kongresszusokon az egészségügyi szakdolgozók részvételeit pályázatok 
kiírásával és alapítványi támogatás segítségével ösztönöztük.  
 



 

 

 
 
 
 
 
Vezetői munkájának ideje alatt sikerült a fiatalokat - egyetemi és főiskolai 
hallgató, fiatal orvosok és egészségügyi szakdolgozók – bevenni a 
Társaság munkájába. Jelentősen nőtt részvételük a vezetőségben, 
kongresszusainkon ifjúsági szekcióban is számot adhattak kutatási 
eredményeikről és egészségnevelési tevékenységükről. Megyei szinten 
ifjúsági szekciók alakultak. Közülük legeredményesebb a Békés megyei, 
amely Gyulán, a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán 
Tagkórházában a kórház vezetésének aktív támogatásával működik.  

3. Elnöksége alatt Társaságunk szakmai kapcsolatot létesített a 
határon kívül dolgozó, a család- és gyermekvédelemben tevékenykedő 
vajdasági és erdélyi kollégákkal. A kapcsolatépítés eredményeként 
rendszeresen vesznek részt kiváló külföldi szakemberek 
rendezvényeinken. Szakmai tapasztalatok átadásával kölcsönösen 
igyekszünk a határon túl élő magyar kollégáink munkáját segíteni. 
Példaértékű együttműködésünk a Békés Megyei Központi Kórház Pándy 
Kálmán Tagkórháza Gyulán rendezett „A megelőzés szolgálatában” 
elnevezésű konferenciánkon, ahol az MCSNTT, a SZAB Akadémiai 
Bizottsága és a DKMT Euro régióban dolgozó szakemberek részvételével 
a megelőzés, az egészségügyi nevelés és az életminőség javítása területén 
szerzett tapasztalatokat beszéljük meg, segítve egymás munkáját. 

4. Sokrétű szakmai munkájából ki kell emelni az aktív tudományos 
tevékenységet. Az orvostudomány kandidátusa 1984 óta, és 1999-ben 
megszerezte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. Mindkét 
fokozat megszerzésekor disszertációjának témája a családvédelem és a 
szülészet aktuális kérdése, a magzat jólétének megállapítására méhen 
belüli veszélyhelyzetének felismerésére szolgáló módszerek 
továbbfejlesztése volt. Hazai, nemzetközi kongresszusokon több mint 300 
alkalommal szerepelt, és több mint 110 esetben kérték fel referátum 
tartására és üléselnökségre ezeken a rendezvényeken. Több könyvfejezet 
szerzője, megjelent tudományos közleményeinek száma 192, független 
idézetek száma 3309, a közlemények szakmai színvonalát jelző impakt 
faktor 407,2. Tizennégy évig a szegedi Tudományegyetem Szülészet- és 
Nőgyógyászati Klinikájának igazgatóhelyetteseként, jelenleg Emeritus 
professzorként részt vesz a graduális és posztgraduális képzésben, 
rendszeresen tart tantermi előadásokat angol és magyar nyelven 
orvostanhallgatóknak. Az egyetem által szervezett „Minden Tudás 
Egyeteme” című rendezvényen előadást tartott a magzat-anya 
kapcsolatáról, a méhen belüli fejlődésről.  
„Visiting professzor” a NoviSadi Egyetemen, tiszteletbeli tagja a Román 
és a Szerb Szülész - Nőgyógyász Társaságnak. Jelenleg a Magyar - Szerb 
Szülész-Nőgyógyász Baráti Társaság elnöke. Hat éven át az European 
Society of Contraception and Repruductive Health vezetőségében főtitkár 
helyettesként dolgozott, jelenleg ezen társaság vezetőségének a „Board of 
Directors”-nak tagja. Munkáját néhány éve a Magyar Nőorvos Társaság 
Semmelweis emlékéremmel, Társaságunk pedig Tauffer emlékéremmel  



 

 

 
 
 
 
 
ismerte el. 2013-ben Batthyány-Strattmann László- díjban részesült. 2015-
től a Magyar Nőorvosok lapjának főszerkesztője.  

5. Bártfai professzor több alapítvány kuratóriumában dolgozott. 
Jelenleg az alábbi alapítványok elnöke:  

ü „Délalföldi Reprodukciós Egészség-2000”,  
ü a nemzetközi „Egon és AnnDiczfalusy Alapítvány”.  

Aktívan részt vesz a tudományos utánpótlás nevelésében, évtizedek óta 
foglalkozik diákköri hallgatók témavezetésével, a Szegedi 
Tudományegyetem Doktori Iskolájának törzstagja és a reprodukciós 
egészségprogram vezetője, számos PhD fokozatot szerzett kollégának volt 
témavezetője.  
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságában a 
Reprodukciós Egészség Munkacsoport vezetője: ennek feladata a Dél-
alföldi Régióban a legújabb tudományos eredmények széleskörű 
megismertetése a régió orvosaival. A munkacsoport rendszeresen részt 
vesz a Dél-alföldi Régió egészségneveléssel, megelőzéssel, a várandós 
gondozással és családvédelemmel foglalkozó rendezvényein. Közülük is 
kiemelkedik az immár tizenegyedik alkalommal Gyulán, a Békés Megyei 
Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházzal együttműködésben az 
MCSNTT Békés Megyei Szervezete és a Magyar Tudományos Akadémia 
Szegedi Akadémiai Bizottság reprodukciós egészség munkacsoportja által 
szervezett népszerű „A megelőzés szolgálatában” című konferencia.  
Bártfai professzor által kezdeményezett, 2017-ben és 2018- ban 
konferenciasorozat indult Kecskemét, Gyula és Szeged után a magyar 
kereszténység, a magyar állam és a magyar tudomány ezeréves 
megbonthatatlan egységének képviselői a nemzetfogyás megállításának 
érdekében a Tusványosi Szabadegyetemen is lényegesnek tartották a 
negatív demográfiai folyamatok pozitív irányba való fordítását. A 
közeljövőben Délvidékre, Zentára, majd Székesfehérvár és Pécs után a 
jövő évben a Parlamentben megtartandó ünnepi összejövetellel zárjuk a 
Professzor úr aktív vezetésével szervezett előadássorozatainkat, 
amelyeken az aktuális kihívásokat képviseljük , amikor is a fiatalok 
ismereteit  bővítjük. A Magyar Család -és Nővédelmi Tudományos 
Társaságjövőre irányultsága jelenik meg,amikor is az összejöveteleinken 
a családbarát közgondolkodást és közösségépítést népszerűsítjük. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság vezetősége szerint 
Prof. Dr. Bártfai György életműve minden tekintetben megfelel Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje-díj  
követelményeinek. Mint orvos, és mint ember is, példaképe lehet a fiatal 
orvos- generációnak. 
Tisztelettel kérjük Miniszter urat, hogy Dr. Bártfai Györgyöt a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítse. 
 
Gyula, 2018.09.23. 
 
Tisztelettel:   
 
 
    

                      Dr. Párducz László PhD  
                      Magyar Család- és Nővédelmi 
                      Tudományos Társaság Elnöke 

 


