Prepositions
Előljárószavak, prepozíciók

Prepositions
Az utánuk lévő főnevek és névmások mindig tárgyesetben állnak, pl me, him,
her, us, then
Idő kifejezése

in

hónapok

in January (januárban)

in

évszámok

in 2009 (2009-ben)

in

évszakok

in summer (nyáron)
in the summer of 2009
(2009 nyarán)

in

napszak

in the morning (reggel)
De: at noon, midday
(délben),
at midnight (éjfélkor)
at night (éjjel)

Prepositions
Az utánuk lévő főnevek és névmások mindig
tárgyesetben állnak, pl me, him, her, us, then
Idő kifejezése
in

időtartam

in a minute (egy perc múlva)

in the beginning/ end

kezdetben / végül

In the beginning I hoped he
was joking but in the end I
realised he wasn't. (Eleinte azt
reméltem,
hogy
viccel,
de végül rájöttem, hogy nem.)

at the beginning/ end

vmnek az elején / végén

at the beginning / end of the
book (a könyv elején / végén)

at first / last

kezdetben / végül

At first I couldn't find the
street. (Eleinte nem találtam
az utcát.)

at

ünnepek, hétvége

at Christmas (karácsonykor)
at the weekend (hétvégén)

Prepositions
Az utánuk lévő főnevek és névmások mindig
tárgyesetben állnak, pl me, him, her, us, then
Idő kifejezése

at

időpont
meghatározás)

(óra at half past 5 (fél hatkor)

at

kor

at the age of 24 (24 éves
korban)

on

a hét napjai

on Tuesday (kedden)

on

dátum

on March 15th (március 15én)

on

ünnepek

on Easter Monday (húsvét
hétfőn)
on
my
birthday
(a
születésnapomon)

Prepositions
Az utánuk lévő főnevek és névmások mindig
tárgyesetben állnak, pl me, him, her, us, then
Idő kifejezése

on

nap + napszak

on
Sunday
morning
(vasárnap reggel)

on + ing-es alak

-kor, -kör

on
getting
(hazaéréskor)

after

után

after dinner (vacsora után)

before

előtt

before
Christmas
(karácsony előtt)

between

között

between
Monday
Friday
(hétfő
péntek között)

home

and
és

Prepositions
Az utánuk lévő főnevek és névmások mindig
tárgyesetben állnak, pl me, him, her, us, then
Idő kifejezése
by

egy
időpontnál
későbben

during

egy bizonyos időtartam during the trip (az
alatt
utazás alatt/folyamán)

for

időtartam

from.
from. till / until
past

to tól. ig

időpont
meghatározás)

bizonyos by
Wednesday
nem (szerdára)

for two
hétre)

weeks

(két

from Monday to/till/until
Friday
(hétfőtől péntekig)
(óra 14 minutes past 12. (12
óra múlt 14 perccel)

Prepositions
Az utánuk lévő főnevek és névmások mindig
tárgyesetben állnak, pl me, him, her, us, then
Idő kifejezése
since

óta (konkrét időpont)

since 1986 (1986 óta)

till / until

egy konkrét időpontig

till / until tomorrow
(holnapig)

to

időpont
meghatározás)

within

Egy bizonyos időn belül

(óra 5 minutes to 2 (2
óra lesz 5 perc múlva)
within a day (egy napon
belül)

Prepositions
Hely kifejezése
in

helyiség, épület, utca, in the living room (a
város, ország
nappaliban)
in
Budapest
(Budapesten)

in

könyv, újság

in
the
könyvben)

in

autóban

in my car (az autómban)

(a

in the picture (a képen)
in the world (a világban)
in the country (vidéken)
in the sky (az égen)

in

in front of

book

vm előtt

in front of the church (a
templom előtt)

Prepositions
Hely kifejezése
in

tartózkodás
vmilyen I am in the hospital to
intézményben,
nem visit my son. (A
rendeltetésszerűen
kórházban vagyok a
fiamat meglátogatni.)

at

lakcím

at 22nd Main St. (Fő
utca 22-ben)

at

asztal

at the table (az asztalnál)

at

események

at the concert
koncerten)

at

tartózkodás
vmilyen My son is at hospital. (A
intézményben,
fiam kórházban van.)
rendeltetésszerűen
(pl iskolában diákként)

(a

Prepositions
Hely kifejezése
at

vknek a lakásán

on

valaminek
felületén

on

valamelyik oldalon

on the
oldalon)

on

emelet

on the first floor (az
első emeleten)

on

tömegközlekedés

on the
buszon)

at
my
grandparents'
(a
nagyszüleimnél)
a on

the table (az
asztalon)
on the wall (a falon)
left

bus

(bal

(a

Prepositions
Hely kifejezése
on

TV, rádió

on TV (a tévében)

by, next to, beside

vm mellett

Jane is standing beside the
car. (Jane az autó mellett
áll.)

near

vmhez közel

I live near the postOFFICE
. (Közellakom a postához.)

besides

vkn/vmn kívül

Besides English he speaks
German.
(Az
angolon kívül németül is
beszél.)

under

vm alatt

The bag is under the table.
(A
táska
az
asztal alatt van.)

Prepositions
Hely kifejezése
below

vmnél
alacsonyabban below the average (az
(átvitt értelemben is)
átlag
alatt)
below the surface (a
felszín alatt)

over

vmn
át,
keresztül Walk over the bridge.
vmnek a túloldalán
(menj
át
a
hídon.)
over
the
hills
(a
dombokon túl)

over

több, mint

over 18 (18 év fölött)

above

vm fölött

The lamp is above the desk
(a
lámpa
az
íróasztal fölött van)

across

vmn
át,
keresztül I walked across the road.
vmnek a túloldalán
(Átmentem
az
úton.)
They live across the road.
(Az úttúloldalán laknak.)

Prepositions
Hely kifejezése
along

mentén,
végig

hosszában, Walk along the road.
(Menj végig az úton.)

through

át, keresztül zárt térben

through the tunnel (az
alagútonkeresztül)

to

vmilyen helyre

go to the cinema
(moziba
menni)
to London (Londonba)

into

befelé irányuló mozgás

He went into the house
(Bement a házba)

out of

kifelé irányuló mozgás

He went out of the
house.
(Kiment
a
házból.)

Prepositions
Hely kifejezése
towards

vmnek az irányába, de Go 5 meters towards
nem éri el
the house. (Menj 5
métert a ház felé.)

onto

vmnek
a
felületére The dog jumped onto the
irányuló mozgás.
table. (A kutya felugrott
az asztalra.)

off

vhonnan lefelé

The cat jumped off the
roof. (A macskaleugrott
a tetőről.)

from

vhonnan

I arrived home from
work. (Hazaértem a
munkából.)

outside

épületen kívül

Let's meet outside the
theatre. (A színházon

Prepositions
Hely kifejezése
inside

épületben bent

inside the house (bent a
házban)

opposite

vmvel szemben

The bank is opposite the
postOFFICE . (A bank a
postával szemben van.)

between

között (valami 2 dolog között The post is between the shop
van)
and the park. (A posta a bolt és
a park között van.)

among

között (a dolgokat tömegnek I lost my way among the
tekintjük)
crowd.
(Eltévedtem
a
tömegben.)

up

lentről felfelé

He went up the hill. (Felment a
dombra.)

down

fentről lefelé

He went down the
(Lement a dombról.)

around

vm körül

They were sitting around the
campfire.
(A
tábortűz körül ültek.)

hill.

