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           Városháza 

A város 

A Németország legnagyobb falujaként számon tartott München nem hiába tartozik a legnépszerűbb 

német városok közé (Berlin és Hamburg mellett). Meghitt eleganciáját, amelyet rengeteg parkjának és 

pazar épületeinek köszönhet, a bajorok életszeretete és vidámsága teszi teljessé.  

Legnagyobb parkja, az Angol Kert, a maga 417 hektárjával a legnagyobb ilyen létesítmény Európában, 

ez a város szíve, reggeltől estig tele van futókkal, kutyásokkal, sőt nyáron még szörfösöket is látni.  

Az egyetem 

Münchenben két nagy egyetem van, az LMU (Ludwig Maximilian) és TUM (Technische Universitat). A 

kettő közül csak az előbbin van fogorvosi kar. Sajnos a SOTE-hoz hasonlóan itt sem adatik meg az, 

hogy a főépület közelében, más karokkal együtt legyen a klinika, szerencsére azonban csak 4 

megállóval kell többet mennünk. (Goethestrasse).  

A német egyetemeken blokkosított oktatás folyik, amely azt jelenti, hogy egy szemeszterben csak két-

három tantárgyat tanulnak, de azt súlyozva. Gyakorlatilag két opció van (IV. évben): konzerváló 

fogászat+fogszabályozás vagy fogpótlástan+szájsebészet. Én a 8. szemesztert választottam, amely az 

utóbbi kombinációt jelentette. Az, hogy kezelhetünk –e beteget vagy nem, az nagyon egyszerű: 

konzerválón igen, fogpótlástanon nem. Szájsebészeten minden további nélkül húzhatunk fogat vagy 

asszisztálhatunk műtétnél. Attól függetlenül, hogy valaki melyik opciót választja, a félév során 



mindenképp teljesítenie kell az OP Kurs II./1. (tavaszi szemeszterben a II./2.), amely olyan, mint nálunk 

az extractios gyakorlatunk (nekem 12 foghúzás jött össze egy hét alatt és viszonylag sokat 

asszisztáltam is). A fogpótlástan kurzuson az előadások nagyon jók, illetve sokat tanulhatunk azáltal, 

hogy a fogtechnikai laboratóriumban dolgozhatunk.  

    

Az adminisztrációt tekintve az eleje kicsit nehézkes. Szabad kezet adnak az órarend összeállításában, 

és mivel egy szemeszterben csak 5-6 cserediák érkezik, nincs olyan illetékes személy aki mindent átlát 

és mindenben segít, hanem a különböző klinikákról magunknak kell összeszednünk az információkat.  

A tanárok viszont nagyon segítőkészek, és ha kell, igyekeznek angolul válaszolni.  

 

Étkezés 

München sajnos egy elég drága, ha szeretnénk étterembe elmenni, akkor az 15 eurónál kezdődik. 

Azonban szerencsére a városban több helyen vannak menzák, amelyek Erasmus barát áron várják a 

diákokat. (3-4 euro/ ebéd. A Fogklinikán van egy, illetve ami még útba esik az a központi menza 3 

megállóval a központ irányába (Gisellastrasse). Gyors étvágyoltásra az itthoni is megszokott török, 

görög vagy mexikói gyorséttermek állnak rendelkezésünkre.  

             

Bevásárlás tekintetében érdemes eltekinteni a Tengelmann, Edeka, Rewe hármastól, és inkább az Aldi 

vagy a Lidl felé venni az irányt, mert az árakban óriási különbségek lehetnek. 



 

Szállás 

Münchenben igen nehézkes kollégium szobához jutni. A hivatalos, egyetemhez tartozó szobákon kívül 

rengeteg egyházi kollégium van, azonban ide ajánlólevél, illetve jelentkezési lap kell, ezért érdemes 

időben utánajárni. Alapesetben az egyetem igyekszik találni nekünk szállást. Ez az én esetben is így 

történt, én nagyon szerencsésen az Olimpiai Faluban lakhattam. (330 EUR/hó, amely átlagos árnak 

mondható. 

     

           Olimpiai Falu                                                                 Olimpiai Park 

 

Szórakozás/Kikapcsolódás/Sport 

Ha München, akkor sörkertek, vagy sörpincék, de az biztos, hogy ezt az italt ebben a városban nem 

lehet kikerülni. Az okát senki se tudta megmondani, de az Oktoberfest szeptember végétől október első 

hetéig tart! Aki nem szeretne hozzám hasonlóan lemaradni az utazzon ki egy kicsit előbb.  

A bajor konyha jó, de egysíkú és nagyon nehéz. Ha az első hetek eufóriája lecsengett akkor se kell 

kétségbe esni, rengeteg olasz, thai és más étterem áll rendelkezésünkre. Nekem a kedvencem a Hans 

im Glück hamburger étterem lánc, amely után más elképzelésünk lesz erről az ételről. 

Ha kávézó, akkor DiNatale! Ahol olasz a tulaj és a személyzet, ott nagyon gond nem lehet..  és nincs is. 

Bár: minőség FOX, mennyiség Sausalitos (happy hour). 

Ha sportolni szeretnénk, akkor erre a legalkalmasabb az Olimpiai Park. A Zentraler Hochschulsport 

nevű egyetemi szervezet hozzávetőleges 50 különböző sportot kínál, amelyekre különböző matricák 

vásárlása utánl regisztrálhatunk. Ajánlott igyekezni, mert a jobb kurzusok hamar betelnek. Példa: egyéni 

úszás az Olimpiai Uszodában egész szemeszterre 15 euro.  

Nyilván München és az FC Bayern elválaszthatatlan egymástól. Aki ezt hajlamos elfelejteni, azt minden 

szombaton emlékezteti a metrókat zsúfolásig megtöltő, piros sálas szurkolók képe. Akit csak az Allianz 

Arena érdekel, az egy München 1860 meccsel is beérheti (15 euro/állóhely). Aki a nagy testvért 

szeretné élőben megnézni, teltházzal és világsztárokkal, annak bizony egy kicsit nagyobb malacperselyt 

érdemes választania.  

A foci mellett a kosárlabda és a jéghoki szurkolók is könnyen találnak maguknak látnivalót 

hétvégenként. (Bayern, EHC München) 



Számomra az egyik legnagyobb élményt a Münchent övező hegyek közelsége jelentette. Akit érdekel a 

téma az a „Munich Hiking Friends” nevű Facebook csoportba igyekezzen bekerülni, ott minden 

hétvégére szerveznek egy kirándulást, megjelölve a túra nehézségi fokát, indulási időt stb. 

Emellett számos kisebb város van, amit érdemes meglátogatni. Például a nürnbergi karácsonyi vásár 

kihagyhatatlan, de ott van a Chiemsee, Bamberg és Ingolstadt is.  

Általánosságban kijelenthető, hogy az MESA Erasmusoknak szervezett kirándulásaira érdemes 

elmenni.  

 

    

              Chiemsee                                                                                Allianz Arena 

   

              Geitau                                                                   Angol Kert 

 

 

 

 



Összegezve 

München remek hely, az egyetem, a város, a természet, minden. Aki tanulni szeretne az éppúgy 

megtalálja a számításait, mint aki csak a sörkertek miatt indul el.  

Mindenkinek csak ajánlani tudom és sok sikert kívánok a pályázathoz! 
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