
dabei  

dadurch   

dafür  

dagegen  

dahinter  

damit  

danach   

daneben  

davon 

davor  

dazu     

dazwischen  
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Mutató névmási határozószavak         da + elöljárószó

emellett, amellett, közben, eközben, aközben  

ezáltal, azáltal, ezen keresztül, azon keresztül 

ezért, azért, ehelyett, ahelyett 

ez ellen, az ellen, ezzel szemben, azzal szemben 

emögé, amögé, emögött, amögött  

ezzel, azzal 

ezután, azután 

emellé, amellé, emellett, amellett  

ettől, attól 

ez elé, az elé, ez előtt, az előtt 

ehhez, ahhoz 

eközé, aközé, eközött, aközött 

Mutató névmási határozószavak         dar + elöljárószó

daran 

  

darauf   

daraus  

da … rein  

darin 

darum  

darunter 

  

darüber  

erre, arra, ezen, azon (függőlegesen),  

ehhez, ahhoz, ennél, annál (közvetlenül)  

erre, arra, ezen, azon (vízszintesen) 

ebből, abból 

ebbe, abba 

ebben, abban  

ezért, azért, eköré, aköré, ekörül, akörül 

ez alá, az alá, ez alatt, az alatt,  

ezek közé, azok közé, ezek között, azok között (több mint 2) 

efölé, afölé, efölött, afölött, erről, arról 



wobei  

wodurch  

wofür  

wogegen  

wohinter  

womit  

wonach  

woneben  

wovon  

wovor  

wozu  

wozwischen  
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13 Mutató és kérdő névmási határozószók

Kérdő névmási határozószavak         wo + elöljárószó

mi mellett, miközben  

mi által, min keresztül  

miért, mi helyett 

mi ellen, mivel szemben  

mi mögé, mi mögött  

mivel 

mi után 

mi mellé, mi mellett  

mitől 

mi elé, mi előtt 

mihez  

mi(k) közé, mi(k) között 

Kérdő névmási határozószavak         wor + elöljárószó

woran  

worauf   

woraus  

wo … rein  

worin  

worum  

worunter  

worüber  

mire, min (függőlegesen), mihez, minél (közvetlenül)  

mire, min (vízszintesen) 

miből 

mibe 

miben  

miért, mi köré, mi körül  

mi alá, mi alatt, mi(k) közé, mi(k) között (több mint 2) 

mi fölé, mi fölött, miről 



ohne das  

bis hier, bis dahin    

dementlang  

ab da  

außerdem  

seitdem  

deswegen  

trotzdem  

währenddessen  

stattdessen 
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Mutató névmási határozószavak         Kivételek

enélkül, anélkül 

eddig, addig 

ennek mentén, annak mentén 

innentől, onnantól (kezdve) 

ezenkívül, azonkívül 

azóta  

emiatt, amiatt 

ennek ellenére 

ezalatt, miközben (időben) 

ehelyett, ahelyett 

Kérdő névmási határozószavak            Kivételek

ohne was  

bis wo, bis wann  

entlang was  

ab wo, ab wann  

außer was  

seit wann  

wegen was, weswegen  

trotz was  

während was  

statt was  

mi nélkül 

meddig (tér), meddig (idő) 

mi mentén 

honnan kezdve, mettől kezdve 

min kívül 

mióta   

mi miatt 

mi ellenére 

mi alatt, mi közben (időben) 

mi helyett 
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