
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 
Bocsor Istvánné 
 
Fogadó óra helye és ideje: 
Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26. 
Tel.: 47/523-340 

 

Helye: az iskola könyvtára 

Ideje: hétfő 13.10-14.30 

 

Előzetes egyeztetés alapján más időpontban is lehetséges. 

 

Alapszolgáltatási Központ-Család- és Gyermekjóléti Központ  

3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 10. 

Csernai Ferencné 06-47/321-919 eszi.saujhely@freemail.hu  
Telefonszám: 47-321-919  
E-mail: eszi.saujhely@freemail.hu  
 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 10. 
Tel.: 47/324-104 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

https://borsodszakszolgalat.hu/tagintezmenyek/satoraljaujhelyi-tagintezmeny/  

A 2021 március 5-én megjelent miniszteri határozat – 17/2021.(III.5.) – 11 pontja szerint a 
pedagógiai szakszolgálati intézmények elsősorban a személyes találkozást helyettesítő, a helyi 
viszonyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg tevékenységüket. 

Kérjük Önöket, ha bármivel kapcsolatban még több információra lenne szükségük, keressék 
az illetékes Tagintézményünket! 

Szakterületeink 

Kérjük ahhoz, hogy igénybe tudja venni szolgáltatásainkat, válassza ki a lakhelyéhez tartozó 
tagintézményt. 

 

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/46967-alapszolgaltatasi-kozpont-csalad-es-gyermekjoleti-kozpont
https://borsodszakszolgalat.hu/tagintezmenyek/satoraljaujhelyi-tagintezmeny/


 

• Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
• Szakértői bizottsági tevékenység 
• Nevelési tanácsadás 
• Logopédiai ellátás 
• Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
• Konduktív pedagógiai ellátás 
• Gyógytestnevelés 
• Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 
• Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

Tájékoztatás, a krízistelefon igénybe vételének lehetőségéről.  

A tagintézményünkben, az intézmény klinikai szakpszichológusa, krízisesetekben, telefonos 
ügyeletet tart. 

Az alábbi számon és időpontokban kérhetik a szakember segítségét, 

Tel: 06/30-461-5905 

Hétfő: 9.00.-12.00. 
Kedd: 9.00.-12.00. 
Szerda: 9.00.-12.00. 
Csütörtök: 9.00.-12.00. 
Péntek:9.00.-11.00. 

Bejelentkezése után, munkatársunk visszahívja, hogy a beszélgetés díjmentes legyen az 
Ön számára. 

Sátoraljaújhelyi tagintézmény 

A B. A. Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi Tagintézmény ellátási 
körzete a 15/2013.(II.26) EMMI rendelete alapján a sátoraljaújhelyi járás területén működő 
köznevelési intézményekre terjed ki. 

Intézményünk, 1985-ben alakult meg az akkori Városi tanács épületében. 

1988-ban logopédiai tevékenységgel bővült a szolgáltatás. 

1991. őszétől új épületben, kibővült feladatellátással és szakember létszámmal. új 
elnevezéssel dolgoztunk, Sátoraljaújhely város önkormányzatának fenntartása alatt láttunk el 
közoktatási ellátási körzetként feladatokat a Bodrogközben és a Hegyközben. Egységes 



Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szakszolgáltató Központként dolgoztunk a 
Közoktatási Ellátási Körzetben. 

2007-től újra költöztünk és egy általános iskola földszinti részén Pedagógiai Szakszolgálat és 
Pedagógiai Intézetként dolgoztunk. 

2013. szeptember 01-től a KLIK megalakulásával a B. A. Z. Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi Tagintézménye lettünk. 
A szolgáltatást igénybe vevők köre nem csökken, az óvodás, általános iskolás és középiskolás 
korosztályból egyre több az önkéntes igénybe vevő. 

A köznevelési törvény és szakszolgálati rendelet által többletfeladatokat kaptunk, pl. Járási 
Szakértői Bizottsági tevékenység, gyógytestnevelés, korai gondozás, tehetséggondozói 
koordináció. 

A pedagógiai szakszolgálatok felé nagyon sok társadalmi igény fogalmazódik meg. Az 
igényekhez való alkalmazkodást segítik a társintézményekkel való kapcsolatok. 
A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, a gyakran változó jogszabályi 
keretek között, a fenntartó váltások, az adminisztrációs terhek növekedése ellenére is 
igyekszünk megbízható, stabil szolgáltatást nyújtani a hozzánk fordulóknak. A város és a 
járás területén működő köznevelési intézményekben, szociális, gyermekjóléti és 
gyámhatósági intézményekben, egészségügyi intézményekben ismerik és elismerik 
munkánkat. 
Szakembereink rendszeres meghívottjai a járás területén a köznevelési intézmények nevelési 
és szülői értekezleteinek, szakmai megbeszéléseknek.  Az elmúlt évek során számos szakmai 
előadást, szülői értekezletet tartottunk. A segítő hálózat szakembereivel, a köznevelési 
intézmények pedagógusaival, a szolgáltatást igénybe vevő családokkal, szülőkkel, 
folyamatos, élő, jó kapcsolatot tartunk fenn. 

A szakszolgálat munkatársai, szakterületeiken nagy elhivatottsággal dolgozó, szakmai 
tudásukat folyamatosan bővítő, innovatív szakemberek. 

Szolgáltatások: 

• nevelési tanácsadás 
• logopédiai ellátás 
• Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
• szakértői bizottsági tevékenység 
• gyógytestnevelés 
• Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

Kapcsolat 
Címünk: 3980, Sátoraljaújhely, Deák u., 14. 

Telefonszám:  06-30/461-5905 

Email cím: szakszolgalat.sujhely@gmail.com 

 

tel:%2006304615905
mailto:szakszolgalat.sujhely@gmail.com


Lelki elsősegély telefonszolgálatok 

Tudtad, hogy                                                                                                     

• működik Magyarországon ingyenesen hívható, anonim telefonos lelkisegély-
szolgálat? 

• bármilyen lelki problémával fordulhatsz hozzájuk? 
• akkor is van, aki meghallgat, ha úgy érzed, teljesen egyedül vagy, senki sem ért meg, 

mindenki ellened van? 
• a szenvedélybetegségek, a magány, a depresszió és a kilátástalanság fogságából is 

mindig van kiút? 
• ha úgy érzed, mindennek vége, akkor is VAN SEGÍTSÉG? 

Kapcsolj egyből                                                                                                              

• ha te, vagy a baráti körödben valaki bajban van! 
• ha magányosnak érzed magad, úgy érzed, mindenki elhagyott! 
• ha személyesen, online vagy telefonon bántanak, zaklatnak! 
• ha nem látod a kiutat a függőségek rabságából! 
• ha már túl sok a para, és úgy érzed, nincs tovább! 

https://www.kapcsoljegybol.hu/o/17_lelki_elsosegely_telefonszolgalatok  

Lelkisegély-szolgálatok Magyarországon 

Magyarországon az első telefonszolgálat 1970-ben alakult. Egy ügyelővel és egy telefonnal 
kezdte működését – ma már több mint 20 szolgálat működik több száz önkéntes szakember 
bevonásával. Ezek az ország bármely részéről elérhetők. 

A segélyszervezetek jelentős részét az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat 
(OKIT) fogja össze, tagszolgálataival, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok 
Szövetségével (LESZ), valamint az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetséggel (IMSZ) együtt. 

Lelkisegély-szolgálatot az egyházak is fenntartanak Magyarországon. 

A Magyarországon elérhető lelkisegély-szolgálatok elérhetőségei: 

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: +36-80-20-55-20 

Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok (LESZ) segélyvonala: 116-123 

Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ): 137-000, hétköznapokon 17–21 óra között 

Caritas Lelkisegély: 06-80-505-503, este 6-tól reggel 6-ig, vezetékesről hívható, ingyenes 

    E-mail: emmavonal@emmaegyesulet.hu  

HIV-vonal HIV-pozitívoknak: 06-70-94-97-666 vezetékesről vagy mobilról normál tarifával, 
éjjel-nappal hívható 

Kék Vonal (gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat): 116-111, éjjel-nappal, vezetékesről 
hívható, ingyenes 

https://www.kapcsoljegybol.hu/o/17_lelki_elsosegely_telefonszolgalatok
mailto:emmavonal@emmaegyesulet.hu


DélUtán telefonszolgálat: lelki segély időseknek: 06-80-200-866, este 6–9-ig hívható 

    Egyéb információk (jogsegély, pszichológus) 

Zöldszám anyáknak: +36 80 414 565 (anyasággal, szüléssel kapcsolatban), minden 
munkanapon 10.00–12.00 és 21.00–23.00 óra között 

    E-mail: emmavonal@emmaegyesulet.hu  

 Ifjúsági Lelki Elsősegély: 137-00 

    Ingyen hívható hétfőtől szombatig 9–21 óra között vezetékes számról és 30-as 
mobiltelefonról 

Kapcsolj egyből! anonim chat, iOS- és Android-rendszerre is elérhető alkalmazás 

Annak, aki nem tud, vagy nem mer telefonon segítséget kérni, megoldást jelenthet ez a chat 
szolgáltatás. A lelki támogatása mellett az alkalmazás a felhasználó GPS-koordinátái alapján 
megmutatja, hogy melyek az információkérés helyszínéhez legközelebb eső segítő 
intézmények, amelyekhez bántalmazottként bizalommal fordulhat. 

 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály  
Vezető:  Rajhárt Zoltán István 

Cím:  3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

Telefon:  +36 47 795 081; +36 70 501 9218 

Fax:  +36 47 795 099 

E-mail:  jaras.satoraljaujhely@borsod.gov.hu 

    

    

Ügyfélfogadási rend   

Hétfő  8.00 – 16.00 

Szerda  8.00 – 16.00 

Péntek  8.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emmavonal@emmaegyesulet.hu
mailto:jaras.satoraljaujhely@borsod.gov.hu


Szervezési, és Szociális Osztály  

Osztályvezető: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna 
Telefon: +36 70 501 9095 Mellék: 9144 
E-mail: bekenyizsuzsa@satoraljaujhely.hu 
 

Munkatársak Beosztás Mellék 

Oroszné Drizner Zsuzsanna Jegyzői titkárnő 9109 

dr. Madák Tímea Szervezési referens 9116 

Terjék Ildikó Szervezési referens 9117 

Kánya Tamás Koordinációs ügyintéző 9197 

Kissné Juhász Krisztina Munkaügyi előadó 9133 

Sipos Attiláné Munkaügyi előadó 9113 

Dankó János Informatikus 9107 

Buka Gabriella Ügyintéző 9196 

dr. Fényes Szabolcs Szociális ügyintéző 9142 

Orosz Zoltán Lászlóné Szociális ügyintéző 9149 

Puskár Tiborné Szociális ügyintéző 9147 

Rátkai Erzsébet Szociális ügyintéző 9163 

  

 

mailto:bekenyizsuzsa@satoraljaujhely.hu
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Iskolai szociális segít ~ : Kadukné Szabó Tünde 

Telefonszáma: 06 30/436-3254 

Ügyfélfogadás ideje: Kedd: 10.00-15.30 



ÖKUMENIKUS 
SEGÉLYSZERVEZET 

Szociális- és Fejleszt~~ Központ, Miskolc 

Regionális Krízisambulancia 
+3630 309 1552 
miskoIc.krizisambuIanciasegelyszervezet.hu  

(A Személyes konzultációk és szolgáltatások el ~re egyeztetett id ~pontban vehet~ek igénybe) 

Online anonim tanácsadás és további információk: 

www. aszeretetnemart. hu  

a szeretet nem !irt 
Ne tartsd magadban, ha bántanak. 

Nyiss felénk, hogy segíthessünk. 

aszeretetnemart.hu  

Országos Kríziskezel ~~ és Információs Telefonszolgálat: 

+36 80 20 55 20 

 

 

SZÉCHENYI 

z 

Biztos pont - Regionális krlzisambuiancia 	 Európai Unió  

m~ködtetése Miskolcon 	 Európai Szociális 

EFOP-1.2.5--2016-00011 	 Alap 

MAGYARORSZÁG 
KORMÃNYA 



Fordulj bizalommal 
munkatársainkhoz, 
ha úgy érzed, hogy... 

I 
tehetetlen vagy a párod 

agresszivitásával szemben 

jogi segítségre van 

szükséged ahhoz, hogy 

tudd mit tehetsz egy 

bántalmazói kapcsolatban 

2 Krízisambulanciánkon 
szociális szakember, 
pszichológus, jogász 
segítsége elérhet ~~ 
ingyenesen: 

Információnyújtás, akár név nélkül is 

(személyesen, e-mailen, telefonon) 

Jogi tanácsadás (beadványok készítése 

gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, 

büntet~jogi eljárások és egyéb ügyekben) 

Pszichológiai, életvezetési tanácsadás 

(egyéni és csoportos formában) 

Csoportos foglalkozások,tréningek 

nem tudod, hogy ami 

történik a kapcsolatodon 

belül az normális-e 

olyan 

kapcsolatban 

élsz, ahol 

félned kell 

• .többet szeretnél megtudni a 

lehet~ségekr~ l, hogy mit tehetsz, 

ha egy (fizikai, szexuális, érzelmi, 

gazdasági) bántalmazói kapcsolatban 

élsz 

• ..szívesen átbeszélnéd 

egy szakemberrel azt, 

ami veled történik 

Segíteni szeretnél 

másoknak, akik 

kapcsolati er~szak 

áldozatai 



Táj é koztató' 

A Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

Család- és Gyermekjóléti Központja Készenléti Szolgálatot biztosít 

A készenléti szolgálat célja: A Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási 

idején túl felmerül~ ,krízishelyzetekben történ ~~ azonnali segítség, tanácsadás vagy 

tájékoztatás nyújtása. 

A készenléti ügyelet ideje: 

Hétf~-péntek: 15.30 óra -7.30 óra között 

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon: 

0-24 óra között 

Ellátási terület: a Sátoraljaújhelyi Járás települései: 

Alsóberecki, Alsóregmec, Bózsva, Fels ~berecki, Fels ~regmec, Filkeháza, Füzér, 

Füzérkaj ata, Füzérkomlós, F ~zérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, 

Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Sátoraljaújhely, Vágáshuta, 

Vilyvitány 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a készenléti ügyeletet ellátó 

munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehet ~sége, segítséget, 

tanácsadást tud telefonon nyújtani. 

A Készenléti Szolgálat hívható telefonszáma: 

06 30/ 504-7315 

(A telefonszám nem hívhatóingyenesen.) 
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