
Präpositionen (elöljárószavak) 
 

Akkusativ (Tárgyeset) 
à -nként 
ab -tól/-tıl kezde 
anfangs kezdetén, elején 
ausgangs† végén, vége felé 
ausgenommen ↔ kivéve ∆ 
außer kívül(re) /mozgást jelentı igéknél/ 
betreffend ↔ illetıen ∆ 
bis -ig 
bis zu egészen …-nyit; egészen -ig 
contra ellen, kontra 
durch át, keresztül 
einbegriffen ↔ beleértve ∆ 
einschließlich beleértve ∆ 
entlang → hosszába, mentén, végig 
für -ért, részére, számára 
gegen ellen, felé, tájban, -val/-vel szemben 
gen felé, irányában 
inbegriffen → beleértve ∆ 
je -nként 
kontra ellen, kontra 
lang → hosszan, -ig (idı) 
mang között, közepette 
minus mínusz, nélkül 
ober felé 
ohne nélkül, -talan, -telen 
per által, -val, -vel 
plus plusz 
pro -nként 
sonder nélkül 
um -kor, -ért, körül, táján 
unangesehen tekintet nélkül -ra/-re 
versus ellenében, szemben 
via át, keresztül 
wider ellen 

 

Dativ (Részeseset) 
ab -tól, -tıl, -ról, -rıl 
achter mögött 
ähnlich hasonló -hoz/-hez/-höz 
analog -nak/-nek megfelelıen 
anhand von -szerően, alapján 
aus -ból, -bıl 
außer -n kívül, -t kivéve 
bei -nál, -nél 
benebst -val, -vel, együtt 
binnen (idı) alatt, (idın) belül 
bis zu egészen a …-ig 
dank hála -nak/-nek 
ennet -n túl 
entgegen → elé, ellen, ellenére, szemben 
entlang ↔ hosszában, mentén, végig 
entsprechend ↔ -nak/-nek megfelelıen 
fern ↔ távol -tól/-tıl 
gegenüber ↔ -val/-vel szemben, -val/-vel átellenben, iránt, -val/-vel szemközt 
gemäß ↔ szerint, -nál/-nél fogva, -hoz/-hez/-höz képest, értelmében 
getreu szerint, -nál/-nél fogva, -hoz/-hez/-höz képest, értelmében 
gleich -hoz/-hez/-höz hasonlóan, -val/-vel megegyezıen 
innert (idı) alatt, (idın) belül 
längs ↔ † hosszában, mentén 
laut -nál, -nél, fogva, szerint, -nak/-nek megfelelıen, -nak/-nek értelmében 



mang között, közepette 
mit -val, -vel, -ú, -ő, -os, -es, -ös 
mitsamt -val/-vel együtt, -stul, -stül 
mittels -val, -vel, segítségével, útján 
nach után 
nach → szerint 
nächst mellett, után(a), -n kívül 
nahe együtt –val/-vel 
nebst -val, -vel, -val/-vel együtt 
nid alatt, alján 
ob felett, fölött, -n felül 
ober felett, fölött 
oberhalb felett, fölött, -n felül 
qua -val, -vel, segítségével, útján 
samt -val/-vel együtt, -stul, -stül 
seit óta, -tól/-tıl kezdve, -tól/-tıl fogva 
sonder nélkül 
sub Nummer… … szám alatt, … számon 
trotz ellenére, dacára 
unfern von nem messze -tól/-tıl, közel -hoz/-hez/-höz 
ungleich ellentétben -val/-vel 
unweit von nem messze -tól/-tıl, közel -hoz/-hez/-höz 
vis-à-vis ↔ -val/-vel szemben 
von -tól, -tıl, -ból, -bıl, -ról, -rıl, közül 
von…an -tól/-tıl kezdve 
während (idı) alatt, folyamán, közben 
wegen miatt, -ért, -ból, -bıl, -tól, -tıl, végett 
zu -hoz, -hez, -höz 
zufolge → értelmében, következtében, szerint 
zugunsten → † -nak/-nek a javára 
zulieb → kedvéért 
zuliebe → kedvéért 
zunächst -hoz/-hez/-höz legközelebb, -nak/-nek közvetlen közelében 
zusamt -val, -vel, -val/-vel együtt 
zuungunsten → hátrányára, rovására 
zuwider → ellen, ellenére 
zuzüglich hozzászámítva ∆ 

 

 Akkusativ (Tárgyaseset) Dativ (Részeseset) 
an -ra, -re (függılegesen) -on, -en, -ön (függılegesen) 
auf -ra, -re (vízszintesen) - on, -en, -ön (vízszintesen) 
hinter mögé mögött 
in -ba, -be -ban, -ben 
neben mellé melett 
über felé felett 
unter alá alatt 
vor elé elıtt 
zwischen közé közt, között 

 

Genitiv (Birtokos eset) 
abseite(n) részérıl 
abseits mellett, félre -tól/-tıl, távol -tól/-tıl 
abzüglich levonásával, levonása mellett 
anfangs kezdetén, elején 
angesichts -nak/-nek láttára, -t tekintve 
anhand (an Hand) révén, alapján, nyomán 
anlässlich alkalmából, alkalmával, során 
anstatt helyett, gyanánt 
anstelle (an Stelle) helyett 
antwortlich -ra/-re válaszolva 
auf Kosten rovására, kárára 
aufgrund (auf Grund) alapján 
aufseiten (auf Seiten) oldalán 



ausgangs végén, vége felé 
ausschließlich -t kivéve, -t nem számítva 
außer kívül(re) 
außerhalb -n kívül 
ausweislich szerint 
bar ↔ nélkül 
behufs† végett, céljából 
beiderseits mindkét oldalán 
beidseits mindkét oldalán 
betreff(s) -ra/-re vonatkozóan, -ban, -ben, -t illetıen, -t illetıleg 
beziehentlich -ra/-re vonatkozóan 
bezüglich -ra/-re vonatkozóan, -t illetıen, -t illetıleg, -val/-vel kapcsolatban 
binnen† (idı) alatt, (idın) belül 
dank hála -nak/-nek 
diesseits -n innen 
eingangs elején, kezdetén 
eingedenk ↔ tudván/ismervén ∆ 
einschließlich -t beleértve, -t beszámítva 
ennet -n túl 
entlang† hosszában, mentén, végig 
exklusive -t kivéve, -t nem számítva 
fernab távol -tól/-tıl 
gelegentlich alkalmából, alkalmával, kapcsán, -val/-vel kapcsolatban 
halb → végett, kedvéért, -ból/-bıl, miatt, okából 
halber → végett, kedvéért, -ból/-bıl, miatt, okából 
hinsichtlich -t tekintve, -t illetıen, -ra/-re tekintettel 
hinsichts -t tekintve, -t illetıen, -ra/-re tekintettel 
infolge következtében 
inklusive -t beleértve, -t beszámítva 
inmitten között, közepette 
innerhalb -n belül 
innert (idı) alatt, (idın) belül 
jenseits -n túl 
kraft -nál/-nél fogva, szerint, képest, révén 
längs ↔ hosszában, mentében, mentén 
längsseits hosszában, mentében, mentén 
laut -nál, -nél, fogva, szerint, -nak/-nek megfelelıen, -nak/-nek értelmében 
links -tól/-tıl balra 
mangels hiányában 
minus mínusz, nélkül 
mithilfe (mit Hilfe) segítségével 
mittels -val, -vel, segítségével, útján 
namens nevében 
nördlich -tól/-tıl északra 
nordöstlich -tól/-tıl északkeletre 
nordwestlich -tól/-tıl északnyugatra 
ob miatt 
oberhalb felett, fölött, -n felül 
oberkant -nek a felsı szélén 
östlich -tól/-tıl keletre 
plus plusz 
punkto -t tekintve, -t illetıen, -ra/-re tekintettel 
qua -val, -vel, segítségével, útján 
rechts -tól/-tıl jobbra 
rücksichtlich -t figyelembe véve 
seitens részérıl 
seitlich oldalánál, mellett 
seitwärts mellett 
statt helyett 
südlich -tól/-tıl délre 
südöstlich -tól/-tıl délkeletre 
südwestlich -tól/-tıl délnyugatra 
trotz ellenére, dacára 
über közben 



um…willen kedvéért, -ért 
unangesehen tekintet nélkül -ra/-re 
unbeschadet ↔ ellenére, csorbítása nélkül 
unerachtet nem tekintve, ellenére, -tól/-tıl eltekintve, dacára 
unfern nem messze -tól/-tıl, közel -hoz/-hez/-höz 
ungeachtet ↔ nem tekintve, ellenére, -tól/-tıl eltekintve, dacára 
ungerechnet -tól/-tıl eltekintve 
unter közben, folyamán 
unterhalb alatt, -n alul, -tól/-tıl délre 
unweit nem messze -tól/-tıl, közel -hoz/-hez/-höz 
vermittels által, segítségével, útján 
vermittelst által, segítségével, útján 
vermöge -val, -vel, -nál/-nél fogva, következtében 
vis-à-vis† -val/-vel szemben 
von…wegen szerint, -ból, -bıl, -lag, -leg 
vonseiten (von Seiten) részérıl, -tól, -tıl 
vorbehaltlich -t fenntartva, -t feltéve 
vorgängig elıtt 
während (idı) alatt, folyamán, közben 
wegen* miatt, -ért, -ból, -bıl, -tól, -tıl /*: emelkedett stílus/ 
weitab messze -tól/-tıl 
westlich -tól/-tıl nyugatra 
zeit idején, során, -kor 
zufolge értelmében, következtében, szerint 
zugunsten -nak/-nek a javára 
zugute -nak/-nek a javára 
zuhanden szemben, alkalmából, alkalmával, során, számára, részére, saját kezébe 
zulasten (zu Lasten) terhére, számlájára, kárára, hátrányára 
zuseiten (zu Seiten) oldalán, oldalára 
zuungunsten (zu Ungunsten) hátrányára, rovására 
zuzüglich hozzászámítva ∆ 
zwecks céljából, végett 

 
� A nyíllal „→“ ellátott elöljárószó csak a fınév után állhat. 
� A két irányba mutató nyíl „↔“ arra utal, hogy az elöljárószó állhat a fınév elıtt is és a fınév után is, 

ezekben az esetekben gyakoribb, hogy az elöljárószó a fınév elıtt áll. 
� A kereszt „†” a régies használatot, illetve a ritkán használt változatot jelöli. 
� A háromszög „∆” jelentése: ha egy fınév alanyesetben áll, melyre az elöljárószavas szerkezet utal, akkor az 

elöljárószó Nominativot, azaz alanyesetet is vonzhat. Pl.: „Der Betrag, der Aufpreis einbegriffen…” 


