
 

FOGADÓÓRÁK A  

2022-23 1. FÉLÉV  

VIZSGAIDŐSZAKÁBAN 
 

KÖLCSEY FERENC TANÍTÓKÉPZÉSI INTÉZET 

 

 

Pedagógia és Pszichológia Tanszék 

 

Dr. Kiss János 

december 12. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

december 19. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

január 23. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

január 30. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

február 6. hétfő 10:00–11:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül) 

 

Dr. Molnár-Tamus Viktória 

december 5. hétfő  10:30–11:30 – jelenléti 

december 12. hétfő  10:30–11:30 – jelenléti 

december 19. hétfő  10:30–11:30 – jelenléti 

január 23. hétfő  10:30–11:30 – jelenléti 

január 30. hétfő  10:30–11:30 – jelenléti 

február 6. hétfő 10:30–11:30 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül) 

 

Dr. Joó Anikó  

december 6. kedd  12:45–13:45 (30. Felnőttképzési iroda) 

december 13. kedd 12:45–13:45 (30. Felnőttképzési iroda) 

december 20. kedd  12:45–13:45 (30. Felnőttképzési iroda) 

január 10. kedd  13:00–14:00 – online 

január 17. kedd  13:00–14:00 – online 

január 24. kedd  12:45–13:45 (30. Felnőttképzési iroda) 

január 31. kedd  12:45–13:45 (30. Felnőttképzési iroda) 

február 8. szerda 9:00–10:00 (30. Felnőttképzési iroda) 

online: https://meet.google.com/mrc-zyco-enc 
 

Dr. Kádár Annamária 

december 8. csütörtök  9:00–10:00 – online 

december 15. csütörtök  9:00–10:00 – online 

december 22. csütörtök 9:00–10:00 – online 

január 12. csütörtök  9:00–10:00 – online 

január 19. csütörtök  9:00–10:00 – online 

január 26. csütörtök  9:00–10:00 – online 

február 2. csütörtök  9:00–10:00 – online 

február 9. csütörtök  9:00–10:00 – online 

online: Zoom, előzetes bejelentkezés: kadar.annamaria@drhe.hu vagy annacska@gmail.com 

 

 

https://meet.google.com/mrc-zyco-enc


 

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék 

 

Dr. Vitéz Ferenc 

december 5. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

december 12. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

december 19. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

január 9. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

január 16. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

január 23. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

január 30. hétfő  10:00–11:00 – jelenléti 

február 6. hétfő 10:00–11:00 – jelenléti 

 

Major Enikő 

december 5. hétfő 9:00-10:00 – online 

december 12. hétfő  9:00-10:00 – jelenléti 

december 19. hétfő  9:00-10:00 – jelenléti 

január 9. hétfő  9:00-10:00 – online 

január 16. hétfő  9:00-10:00 – online 

január 23. hétfő  9:00-10:00 – jelenléti 

január 30. hétfő  9:00-10:00 – jelenléti 

február 6. hétfő 9:00-10:00 – jelenléti 

online: Google Meet, előzetes bejelentkezés: major.eniko@drhe.hu  
 

Dr. Keczán Mariann 

december 15. csütörtök  9:00–10:00 – jelenléti 

december 22. csütörtök  9:00–10:00 – jelenléti  

január 26. csütörtök  9:00–10:00 – jelenléti 

február 2. csütörtök  9:00–10:00 – jelenléti 

február 9. csütörtök  9:00–10:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül) 

 

Dr. Kenyhercz Róbert 

december 16. péntek  10:30-11:30 – jelenléti 

december 20. kedd  14:30-15:30 – jelenléti 

január 24. kedd  14:30-15:30 – jelenléti 

január 31. kedd  8:00-9:00 – jelenléti 

február 7. kedd  14:30-15:30 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül  

vagy előre egyeztetett időpontban Google Meeten) 

 

 

Idegen Nyelvi Tanszék 

 

Dr. Csillag Andrea 

december 7. szerda  11:00-12:00 – online 

december 12. hétfő  10:30-11:30 – jelenléti 

december 20. kedd  16:00-17:00 – jelenléti 

január 11. szerda  9:00-10:00 – online 

január 18. szerda  9:00-10:00 – online 

mailto:major.eniko@drhe.hu


 

január 25. szerda  9:00-10:00 – jelenléti 

február 1. szerda  9:00-10:00 – jelenléti 

február 6. hétfő  9:00-10:00 – jelenléti 

online: https://letsmeet.hu/drhe_csillag_andrea  

- bejelentkezés 2 nappal korábban e-mailben (csillag.andrea@drhe.hu) 

 

Dr. Eged Alice 

december 6. kedd  14:00-15:00 - jelenléti 

december 13. kedd  14:00-15:00 - jelenléti 

december 20. kedd 14:00-15:00 - jelenléti 

január 24. kedd  14:00-15:00 - jelenléti 

január 31. kedd  14.00-15:00 – jelenléti 

február 7. kedd 14.00-15:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül) 

 

Dr. Gaál-Szabó Péter 

december 12. hétfő  8:00–9:00 – jelenléti 

december 19. hétfő  8:00–9:00 – jelenléti 

január 23. hétfő  8:00–9:00 – jelenléti 

január 30. hétfő  8:00–9:00 – jelenléti 

február 6. hétfő 8:00–9:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül) 

 

Dr. Ittzés Gábor 

december 6. kedd  12:30-13:30 – online 

december 13. kedd  10:30-11:30 – jelenléti 

december 15. csütörtök 10:30-11:30 – jelenléti 

január 11. szerda  10:30-11:30 – online 

január 18. szerda  10:30-11:30 – online 

január 24. kedd  14:00-15:00 – jelenléti 

január 26. csütörtök  10:30-11:30 – jelenléti 

február 1. szerda  10:30-11:30 – online 

február 8. szerda  10:30-11:30 – online 

online időpontokhoz előzetes bejelentkezés: ittzes.gabor@drhe.hu 

 

Szirmai Erika 

december 8. csütörtök 10:30-11:30 – online 

december 12. hétfő  11:00-12:00 – jelenléti 

december 21. szerda 9:00-10:00 – jelenléti 

január 11. szerda  9:00-10:00 – online 

január 18. szerda  9:00-10:00 – online 

január 25. szerda  9:00-10:00 – jelenléti 

február 2. csütörtök  9:00-10:00 – jelenléti 

február 9. csütörtök  9:00-10:00 – jelenléti 

online időpontokhoz előzetes bejelentkezés: szirmai.erika@drhe.hu 

 

 

 

mailto:csillag.andrea@drhe.hu
mailto:ittzes.gabor@drhe.hu
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Természettudományi Tanszék 

 

Dr. Kmeczkó Szilárd 

december 13. kedd  9:00–10:00 – jelenléti 

december 20. kedd 9:00–10:00 – jelenléti 

január 23. hétfő 11:00–12:00 – jelenléti 

január 30. hétfő 11:00–12:00 – jelenléti 

február 6. hétfő 11:00–12:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül) 

 

Tóthné dr. Kosztin Beáta 

december 12. hétfő  12.00–13:00 – jelenléti 

december 19. hétfő  12.00–13:00 – jelenléti 

január 23. hétfő  12.00–13:00 – jelenléti 

január 30. hétfő  12.00–13:00 – jelenléti 

február 6. hétfő 12.00–13:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül) 

 

 

Matematika és Informatika Tanszék 

 

Dr. Boda István 

december 14. szerda  10:00–11:00 – jelenléti 

december 21. szerda  10:00–11:00 – jelenléti 

január 25. szerda 10:00–11:00 – jelenléti 

február 1. szerda 10:00–11:00 – jelenléti 

február 8. szerda 10:00–11:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül) 

 

Kovács Beatrix 

december 16. péntek  9:00–10:00 – jelenléti 

december 21. szerda  9:00–10:00 – jelenléti 

január 27. péntek  10:00–11:00 – jelenléti 

február 3. péntek  10:00–11:00 – jelenléti 

február 10. péntek  10:00–11:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül) 

 

T. Nagy László 

december 14. szerda  10:45–11:45 – jelenléti 

december 21. szerda  10:45–11:45 – jelenléti 

január 25. szerda 10:45–11:45 – jelenléti 

február 1. szerda 10:45–11:45 – jelenléti 

február 8. szerda 10:45–11:45 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül vagy telefonon:52/518-586) 

 

 

 

 

 



 

Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszék 

 

Dr. Erdődy József Attila 

december 14. szerda  12:30–13:30 – jelenléti 

december 21. szerda  9:00–10:00 – jelenléti  

január 25. szerda 9:00–10:00 – jelenléti 

február 1. szerda 9:00–10:00 – jelenléti 

február 8. szerda 9:00–10:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül  

vagy előre egyeztetett időpontban Letsmeet-en) 

 

Imreh Sándor 

december 16. péntek  12:00-13:00 – jelenléti 

december 23. péntek  17:00-18:00 – jelenléti 

január 27. péntek  15:00–16:00 – jelenléti 

január 30. hétfő  14.00–15:00 – jelenléti 

 (a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül  

vagy előre egyeztetett időpontban Google Meeten) 

 

 

Testnevelési Tanszék 

 

Dr. Pinczés Tamás 

december 5. hétfő 9:00-10:00 – online 

december 12. hétfő  9:00-10:00 – jelenléti 

december 19. hétfő  9:00-10:00 – jelenléti 

január 9. hétfő  9:00-10:00 – online 

január 16. hétfő  9:00-10:00 – online 

január 23. hétfő  9:00-10:00 – jelenléti 

január 30. hétfő  9:00-10:00 – jelenléti 

február 6. hétfő 9:00-10:00 – jelenléti 

online: https://meet.google.com/jpy-ajry-udy 
 

Szakál Zsolt 

december 5. hétfő 11:00-12:00 – tanszéki telefonon 

december 12. hétfő  11:00-12:00 – jelenléti 

december 19. hétfő  11:00-12:00 – jelenléti 

január 9. hétfő  11:00-12:00 – tanszéki telefonon 

január 16. hétfő  11:00-12:00 – tanszéki telefonon 

január 23. hétfő  11:00-12:00 – jelenléti 

január 30. hétfő  11:00-12:00 – jelenléti 

február 6. hétfő 11:00-12:00 – jelenléti 

 

Tóth Csaba 

december 6. kedd 10:00–11:00 - online 

december 14. szerda 10:00–11:00 - jelenléti 

december 21. szerda 9:00–10:00 - jelenléti 

január 10. kedd 10:00–11:00 - online 

január 17. kedd  11:00–12:00 - online 

január 23. hétfő 9:00–10:00 - jelenléti 

https://meet.google.com/jpy-ajry-udy


 

január 31. kedd  10:00–11:00 - jelenléti 

február 7. kedd  10:00–11:00 - jelenléti 

 

online: Letsmeet / tócsatesi 

online fogadóórához időpontfoglalás: toth.csaba@drhe.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyházzenei Tanszék 

 

Dr. Kiss Csaba Márton 

december 8. csütörtök  13:00–14:00 – jelenléti 

december 15. csütörtök  13:00–14:00 – jelenléti 

december 22. csütörtök  13:00–14:00 – jelenléti 

január 26. csütörtök  13:00–14:00 – jelenléti 

február 2. csütörtök  13:00–14:00 – jelenléti 

február 9. csütörtök  13:00–14:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül vagy telefonon) 

 

Szabóné Fodor Adrienne 

december 5. hétfő 8:00-9:00 – jelenléti 

december 12. hétfő 8:00-9:00 – jelenléti 

december 19. hétfő  15:00-16:00 – jelenléti 

január 9. hétfő  9:00-10:00 – online 

január 16. hétfő  9:00-10:00 – online 

január 25. szerda  9:00-10:00 – jelenléti 

február 1. szerda  9:00-10:00 – jelenléti 

február 8. szerda  9:00-10:00 – jelenléti 

online fogadóórához időpontfoglalás: szabone.adrienne@drhe.hu 

 

Romológia Tanszék 

 

Dr. Berek Sándor 

december 14. szerda  10:00–11:00 – jelenléti 

december 21. szerda  10:00–11:00 – jelenléti 

január 25. szerda 10:00–11:00 – jelenléti 

február 1. szerda 10:00–11:00 – jelenléti 

február 8. szerda 10:00–11:00 – jelenléti 

(a vizsgaidőszak többi hetében e-mailen keresztül) 

 

mailto:szabone.adrienne@drhe.hu

