
Élménybeszámoló 
 
Ezt az írásomat két részre szeretném bontani, lenne egy szubjektív rész és lenne 
egy tippek trükkök a költségek minimalizálására. 
 
Kezdjünk az élménybeszámolóval. Mindig is szerettem a németeket, azért utaztam 
ki, mert jobban meg akartam ismerni őket, a viselkedésüket, és hogy egy-egy 
problémát hogyan oldanak meg. 
  
Mindjárt miután kiutaztam megtapasztalhattam a problémakezelésüket, mivel két 
héttel a kiutazásom után beütött a márciusi covid krízis és karanténba kellett 
vonulnunk. Azért egy pár program még belefért, el tudtunk menni egy bajor reggelire, 
egy BMW gyárlátogatásra, az Allianz Arénába, és volt müncheni idegenvezetésünk 
is. Nagyon jól indult, de sajnos, miután jöttek a szigorítások elég nagy 
szerencsétlenségnek tűnt, hogy feláldoztam egy félévet az életemből és úgy tűnt 
akkor, hogy hiába. Az utána lévő összes meghirdetett programot törölték, a sulit 
elcsúsztatták, és kijárási korlátozást vezettek be. Jól hangzik, nem? Egy párszor 
rendeztünk bulit, a közös konyhába, ahová a jó német honpolgárok kihívták ránk a 
rendőröket. Kellemetlen volt, de kiosztottuk, hogy ki kinek a barátja, barátnője, mivel 
közeli hozzátartozók tartózkodhattak a csak a lakásban. 
 
A németek nagyon szeretik a zöld felületet Münchenben található a világ legnagyobb 
közparkja, és nagyon szívesen látogatják körülbelül minden délután. A társasházban 
lakó német úgy használja az Angol kertet, mintha a saját hátsóudvara lenne. 
Leheveredik egy plédre, iszik, szocializálódik, néha süt valamit, vagy beleugrik az ott 
lévő patakba lehűteni magát. Ez volt a helyzet a járvány első hullámának tetőzésekor 
is. Húsvét napján a parkban lévő tisztáson például több ezer ember volt, haverommal 
beszéltük is, hogy mi történt nekünk nem szóltak, hogy vége a járványhelyzetnek? 
De az igazság az volt, hogy a városvezetés hagyta, hogy ennyien összegyűljenek a 
parkban, ha tartják az öt méter távolságot egymástól, a park tele volt rendőrökkel, és 
akik túl közel voltak egymáshoz azokat szétültették. Nemritka látvány volt, hogy 
két család egymástól öt méterre letett plédről ordítva „cseverésztek”. A helyzet 
eléggé abszurd volt. 
 
Tehát az első majdnem három hónapig körülbelül akárhol lehettünk volna, mert a 
világon körülbelül mindenhol ugyanaz történt. Május végén viszont engedtek a 
szigorításokon és kinyílt a város. Annyi sok hely volt, amit így már meg tudtunk nézni, 
hogy azért ez kárpótolta az első időszakot, csak rossz volt belegondolni, hogy akár 
ilyen is lehetett volna 6 hónapig. A haverommal meglátogattuk a Deutsches Museum-
ot, ami a világ legnagyobb műszaki múzeuma. újra találkozhattunk a többi 
erasmusos diákkal, így lett már egy kis csapatunk, akikkel tudtunk utazni Salzburg-ba 
többek között. Ami az egyik legérdekesebb dolog volt, hogy a kis 5 fős társaságban 
mindenki szervezett egy kis vacsorát, ahol az ő országának a leghíresebb, vagy 
legfinomabb ételét elkészítette, és megvendégelte a többi 4 főt. Pont a magyar 
vacsora előtt látogatott meg az egyik barátom Magyarországról, és közösen 
készítettünk a többiek kérésére gulyáslevest, és pörköltet. A török barátunknak pedig 
halat készítettünk mivel muszlim volt. Nagyon ízlett nekik, és a viszonzás is hibátlan 
volt, ahol is koreai BBQ-t, dániai szendvicseket, és tortát valamint török tésztát és 
fasírtot tudtunk megkóstolni.  



Ami a legjobban hiányzik az ottani élmények közül, az az Eisbach nevű folyócska. Az 
Angol kerten halad keresztül elég jó sodrása van, és 14 foknál nem nagyon 
melegebb, még a nyári napokon sem. Ezen a folyón szörföznek a helyiek, illetve 
szoktak benne úszni, pontosabban sodródni. Elég csak beleugrani és 1 km-t tudunk 
a vízben haladni úgy, hogy nem kell még csak meg nem mozdulnunk sem. Annyira jó 
élmény, hogy ilyen tényleg nincsen mindenhol. 1,5 méter mély a patak, és igazából 
nem vészes túlélni. Aki szereti az ilyesfajta izgalmakat, az mindenképpen próbálja ki. 
 
 Külön egy jó program szombatonként a bolhapiacon kutatni az olcsó, de értékes, 
vagy hasznos cikkek után. Én ezt is nagyon szerettem, olyannyira, hogy én előbb 
ismertem München-t a bolhapiac miatt, mert sokat jártunk ki a haverommal. És utána 
nagyrészt ezért is választottam ezt a helyet, az Erasmus-os félévemet eltölteni. De a 
piacról később még lesz szó.  
 
Az oktatásról is írok azért egy pár sort, bár jobban is megszerettem volna ismerni az 
ő rendszerüket. Az a benyomásom, hogy körülbelül a tudás ugyanaz, amit megtanít a 
német és a magyar egyetem is, csak míg itthon sok esetben – tisztelet a kivételnek, 
ahová jelen esetben az egyetemünket is sorolnám – nem nézik emberszámba a 
hallgatót, Németországban nagyon komolyan vesznek téged, és a jogaidat, talán 
némely esetben még túlságosan is. A mostani helyzetben változtatásokat 
alkalmaztak, és ahogy érzékeltem foggal, körömmel próbálták megtartani a 
követelményeket, és a szokásos menetrendet. Ahol nem sikerült ott a hallgató javára 
könnyítettek.  
A tanárokról több esetben is bebizonyult, hogy végtelenül igazságosak, és nem 
részre hajlók egyik irányba sem – nem történt túl, illetve alul pontozás – akkor is ha 
nekik ez nem mindig volt könnyű. Nem sajnálták belerakni azt a többletmunkát, 
amitől egy nem szokványos számonkérés, vagy egy konzultáció, meg úgy egyáltalán 
az egész online kurzus érthető, és használhatóvá vált. 
 

Tippek trükkök 
 
A következő bekezdésben pedig szeretnék pár tanácsot adni, hogy hogyan tudod a 
költségeidet minimalizálni. Márpedig München Németország legdrágább városa, de 
ne aggódj, nem nagyon nehéz megélni. Nekem például sikerült csupán az Erasmus-
os 470 euró/hó ellátmányból megélnem. Nem ajánlom mindenkinek, hogy erre 
építsen, sokkal jobb szerezni valami munkát a legrosszabb is tud már ilyen 8-10 
eur/órát fizetni. De ha az alap ösztöndíjból szeretnél ellenni, akkor bizony élére kell 
állítani a cent-eket. Itt van pár tipp tételesen nekem, hogy sikerült mindez. 
Megjegyzem: Az itt feltüntetett árak, díjak 2020 márciusától augusztusáig lévő kint 
tartózkodásomat alatt voltak relevánsak. Tehát az időmúlásával ezek csak 
drágábbak lehetnek, de remélhetőleg az apanázs is követi majd az inflációt.  
 

Pénzkezelés, bankok, kártyák: A kiutazás előtt durván egy hónappal már 

átutalják a szerződésben általad megadott számlára a teljes összeget napra 
pontosan kiszámolva. Fontos, hogy az általad megadott számla EUR-t legyen képes 
tárolni, és ne azzal kezdje, hogy a beérkező EUR-ban lévő összeget átváltja forintra, 
mert véletlenül forint alapú a számlád, ergó csak azt tudja tárolni, így már a nulladik 
km-en súlyos tízezreket tudsz bukni, mivel kint nyilván vissza kell valahogy váltani 
majd.  



Németországban 0 EUR havidíjért tudsz nagyon jó kondíciójú számlát nyitni (pl: olyat 
aminél, minden szolgáltatás: az utalás, kp felvét, stb minden ingyenes), de csak 
akkor ha diák vagy. A probléma az, hogy ezt csak akkor tudod elintézni, ha már 
ottani diákigazolványod van. Tehát hónapok fognak eltelni aközött, hogy megjön a 
pénzed, illetve, hogy meg tudd nyitni a német számládat. Átutalni nem biztos, hogy 
érdemes a teljes összeget rá, mivel azért 2800 eur-nak már van egy kevés díja 
deviza utalásánál külföldi számlára. Viszont nekem a kollégiumot egy németkártyáról 
kellett fizetnem, úgyhogy ezt nem tudtam teljesen elkerülni.  
 

Kiutazás: A legolcsóbb lehetőség, az előre váltott MÁV vonatjegy. Egy oda-vissza 

jegy 58 EUR, ha mondjuk egy héttel az indulás előtt megveszi az ember. Ugyan ez a 
jegy a DB-től (Deutsche Bahn – német vasút) kb 120EUR. Éppen ezért fontos, hogy 
ha látsz annyira előre, már a visszafelé jegyet is vedd meg Magyarországon, mert 
nem lehet online jegyet venni a nemzetközi járatokra. Ha nem tudod, hogy mikor 
szeretnél hazajönni, egy megoldás lehet, ha itthonról megveteted valakivel és postán 
kiküldi ajánlva. az kb 2000ft, egyértelműen megéri. Itt írnám le a Bayern Ticket 
lehetőségét is, ami a Bajorországban minden vonatra és buszra érvényes 24h-ig, és 
5 emberig lehet növelni az együtt utazók számát, nagyon megérős 5 emberrel, mi így 
mentünk ki Salzburgba - mert még az város is beleszámít, és további túrák voltak 
még betervezve, amik nem valósultak meg…  
 

Utazás a városon belül: A diákigazolvány 120eur-ba kerül és eben a díjban 

benne a szemeszterben bizonyos időben felhasználható tömegközlekedési bérlet. Ez 
alatt azt értem, hogy hétvégente ingyenesen tudod használni az összes 
tömegközlekedési eszközt az összes zónában, illetve munkanapokon 18h-tól reggel 
6-ig tudod használni. ha korlátlanra szeretnéd bővíteni akkor 250 eur pluszt kell 
fizetni, ami számomra felejtős volt. De legjobb, ha biciklivel oldod meg a közlekedést 
ebben az időintervallumban. Egy használható biciklit tudsz venni a bolhapiacon 
aminek a részleteit itt találod meg (https://flohmarkt-riem.com/). 40 és 60 euró között. 
Én is ezt tettem, bár nem is laktam volna nagyon messze az egyetemtől. 
 

Lakhatás: Ez a legkényesebb pont, hihetetlen árak vannak az albérletek körül, 

ilyen 300-700 eur között és a többi. Mivel az ingatlan áran nagyon megszaladtak 
Münchenben (értsd: egy kétszobás egyszerű lakás átlagos helyen 1millió euróba 
kerül, ez azért egy középosztálybeli német családnak sem valós kigazdálkodni. 
Visszatérve ezen áll vagy bukik, hogy ki tudsz-e jönni a pénzedből, hogy bejutsz- e 
ott kollégiumba vagy nem. Nálunk elvileg nem tudták garantálni mindenkinek a 
kollégiumot ezért sorsoltak a jelentkezők között, de akikkel beszéltem mindenkinek 
lett ugyhogy egész jó eséllyel pályáztunk. Az ottani kollégium 331 euró volt per hó 
aminek örülj, ha megkapod. ennél olcsóbban nem lehet ott lakni. Ide be kell jutni, sok 
szerencsét hozzá!  
 

Élet, ital: Egy másik pont, ahol sokat lehet fogni a budget-n. Szinte végig azt 

csináltam, hogy egy applikációval néztem az aktuális akciós újságokat valami 4-5 
különböző üzletben. A németeknél nem érik be 10-20%-os akciókkal – úgyanis arra 
egy átlagos vásárló nem mozdul meg. Ha valami akciós akkor az 30%-nál kezdődik 
és akár 50%-os is lehet. A Lidl-ben a hústermékek olcsók szoktak lenni. Így működő 
opció az, hogy ha jó helyen lakik az ember, vagy sok ideje van, körbejárja az 
üzleteket, és mindenhol megveszi azt ami kell és olcsó. Ez által prémium ételeket 
lehet megkapni jóval olcsóbban, és gyakorlatilag centekből lehet megélni. A 



TooGood2go alkalmazás is hasznos lehet, itt éttermek, pékségek adják el nap végén 
a megmaradt aznapi árujukat. Az éttermek általában irreálisan drágák. 
 

Bármi egyéb: Igazából ide a bolhapiacot tudnám javasolni, mert tényleg kb. 

minden van, és mindenre lehet alkudni is. Az IKEA-s lábastól kezdve, a 
használtruhákon át a projektorig, tényleg minden. Ha a mindennapi élethez szeretnél 
egy starter pack-et beszerezni, akkor azt javaslom itt nézelődj! Szombatonként 
szokott lenni reggel 6-kor már nyit és én mindig nyitásra már ott voltam, így tuti át 
tudtam nézni az összes dolgot, és én lehettem az, aki elviszi a legjobb dolgokat.  
  



 


