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1|A névelő

A névelők a főnevek előtt állnak, a főneveket „kísérik”.

Der Name „Horst“ ist deutsch.

A névelõknek az alábbi típusaik vannak: 

– Határozott névelő: der Hund, die Katze, das Pferd
– Határozatlan névelő: ein Hund, eine Katze, ein Pferd
– Határozatlan névelő tagadott alakja: kein Hund, keine Katze, kein Pferd

A névelőket nemben, számban és esetben egyeztetjük azzal a 
főnévvel, amelyre vonatkoznak:

Der Hund ist schon alt. (hímnem, egyes szám, alanyeset)
Der Katze schmecken Mäuse. (nőnem, egyes szám, részes eset)
Die Pferde fressen Gras. (semlegesnem, többes szám, alanyeset)

▶ A főnév, 14. o.

A határozott névelő

A határozott névelő (magyarul: a, az) valamilyen konkrét vagy már 
ismert személyre vagy dologra utal.

Das ist der Hund unseres Nachbarn. Die Katze von nebenan kommt 
auch immer zu uns. Und das Pferd gehört den Kindern.

A határozott névelõ ragozása:

Egyes szám Többes szám

Hímnem Semlegesnem Nőnem

Alanyeset der Hund das Pferd die Katze die Tiere

Tárgyeset den Hund das Pferd die Katze die Tiere

Részes eset dem Hund dem Pferd der Katze den Tieren

Birtokos eset des Hundes des Pferdes der Katze der Tiere

 A határozott névelő
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Az elöljárószó és a határozott névelő
összevonása

Egyes elöljárószókat össze lehet vonni a határozott névelővel:

▶ Az elöljárószók, 118. o.

am an + dem Am Montag gehen wir tanzen.
ans an + das Wir wollen ans Ufer schwimmen.
aufs auf + das Die Katze ist aufs Dach geklettert.
beim bei + dem Wir müssen pünktlich beim Arzt sein.
im in + dem Im Garten blühen jetzt Veilchen.
ins in + das Wir wollen ins Kino.
vom von + dem Vom Fenster aus sehe ich die Kinder.
zum zu + dem Zum Hafen ist es nicht weit.
zur zu + der Er geht nicht gern zur Schule.
…

A határozatlan névelő

A határozatlan névelő (magyarul: egy) valamilyen új, korábban meg 
nem nevezett vagy nem meghatározott dologra vagy személyre utal. 

Gestern habe ich einen Hund gesehen. Das wird heute ein schöner Tag.

A határozatlan névelõ ragozása:

Egyes szám Többes szám

Hímnem Nőnem Semlegesnem

Alanyeset ein Hund eine Katze ein Pferd ---
Tárgyeset einen Hund eine Katze ein Pferd ---
Részes eset einem Hund einer Katze einem Pferd ---
Birtokos 
eset

eines 
Hundes

einer Katze eines 
Pferdes

---

 
Többes számban értelemszerűen nem használunk határozatlan 
névelőt.
▶ A 3. fejezetben (A névmások) további példákat talál a határozat-
lan névelő ragozására.

A névelő

A határozatlan névelő                                                              
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A határozatlan névelő tagadása
A határozatlan névelő (ein, eine, ein) tagadó alakja a kein, keine, kein.

Ich habe keinen Hund, keine Katze und kein Pferd. Ich habe nur einen 
Goldfisch.

A kein névelőt használjuk: …

– tagadó mondatban az ein, eine, ein helyett:
  Sie ist eine gute Schauspielerin. → Sie ist keine gute Schauspielerin.

– névelő nélkül álló főnév tagadásakor:
  Sie ist Schauspielerin. → Sie ist keine Schauspielerin.

A kein ragozása:

Egyes szám Többes szám

Hímnem Nőnem Semlegesnem

Alanyeset kein Hund keine Katze kein Pferd keine Tiere
Tárgyeset keinen Hund keine Katze kein Pferd keine Tiere
Részes eset keinem 

Hund
keiner Katze keinem 

Pferd
keinen 
Tieren

Birtokos 
eset

keines 
Hundes

keiner Katze keines 
Pferdes

keiner Tiere

 
Egyes számban a határozatlan névelőt és tagadó alakját, a kein 
névelőt ugyanúgy ragozzuk. A határozatlan névelővel ellentétben 
viszont a kein létezik többes számban is.

Tagadás a nicht tagadószóval 

A nicht tagadószóval tagadunk akkor, ha a tagadni kívánt főnév előtt 
határozott névelő van. A nicht tagadószót a határozott névelő elé 
tesszük ki.

Das ist die Schauspielerin, zu der die Rolle der Julia passt.
Das ist nicht die Schauspielerin, zu der die Rolle der Julia passt.

Tagadás a nicht tagadószóval
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A névelők használata

Határozatlan névelõ Határozott névelõl

Új dolog megnevezése:  Már ismert dologról van szó:

Kaufe morgen bitte ein Brot.  Soll das Brot frisch sein?

Egy új személy megnevezése: Már ismert személyről van szó:

Ich habe eine Frau gesehen.  Die Frau hatte grüne Haare.

Nem meghatározott dolog: Valamilyen speciális dologról
 van szó:

Gib mir bitte ein Glas. Gib mir bitte das Glas.
(Adj egy poharat, mindegy, (Add ide, kérlek, a poharat.)
hogy melyiket.) 

Absztrakt fogalmak: Absztrakt fogalmak:

Das war eine große Freude. Das war die größte Freude seines 
   Lebens.

A névelõk használata a sein és werden igékkel: 

Határozatlan névelõ Határozott névelõ

Ha különleges tulajdonságról A magyarhoz hasonlóan, ha egy 
van szó... meghatározott személyről van szó...

foglalkozásoknál, ha a aki egy bizonyos foglalkozást űz:
tulajdonságon van a hangsúly:

Er ist ein guter Schauspieler. Er ist der Schauspieler, der den 
  Romeo gespielt hat.
Sie wurde eine gute Sie wurde die bekannteste 
 Schauspielerin.   Schauspielerin in Deutschland.

társadalmi helyzetnél, ha a vagy valamilyen társadalmi pozíciót
tulajdonságon van a hangsúly: betölt:
Er ist ein kluger König. Er ist der Sonnenkönig.

A névelő

A névelők használata
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A határozott névelõt egyszeri, egyedülálló dolgot vagy személyt jelentõ 
fõnevek mellett is használjuk, az alábbi esetekben:

– földrajzi nevek die Alpen, der Bodensee, der Rhein
– egyes országnevek die Türkei, die Schweiz, der Irak
– többes számú országnevek die USA, die Philippinen
– egyes tájegységek der Schwarzwald
– ismert építészeti alkotások das Brandenburger Tor, 

  der Eiffelturm
– intézmények neve das Landratsamt, das Rathaus
– bizonyos személyiségek der Papst, die Queen
– bizonyos elvont fogalmak (kor- der Expressionismus, 

szakok, történelmi események) die Novemberrevolution

 

Dél-Németországban, Ausztriában és Svájcban a mindennapi 
nyelvhasználat során gyakran kiteszik a keresztnevek elé a 
határozott névelőt.
Der Luis hat gesagt, dass der Franz krank ist.

Névelő nélküli főnévhasználat
Nem használunk névelőt a főnév előtt az alábbi esetekben:
– TÖBBES SZÁMBAN, ha egyes Ich muss Nudeln einkaufen.

számban határozatlan névelő
áll a főnév előtt

– keresztnevek Hans und Franz essen Eis.
– családnevek Guten Tag, Herr Becker!
– foglalkozások Er ist Schauspieler.
– nemzetiségek Ich bin Deutscher, du bist Franzose.
– vallások Sie ist Jüdin und er ist Moslem.
– nem megszámlálható Geh doch bitte Mehl kaufen.

főnevek 
– absztrakt fogalmak Ich habe Schmerzen.
– földrészek Europa ist kleiner als Asien.
– országok Er kommt aus Schweden.
– városok In Stockholm ist im Sommer viel los.
– betegségek Seine Mutter leidet an Asthma.
– képaláírások, újság főcímek Panik im Tokio-Express

Névelő nélküli főnévhasználat
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– könyvcímek (gyakran) „Krieg und Frieden“, „Harry Potter“ 

– felsorolások Zu verkaufen: kleines Haus mit 
   2 Zimmern, Küche, Bad und Garten

▶ A határozatlan névelő tagadása, 10. o.

Röviden és érthetően

A névelők:
Hímnem Nőnem Semlegesnem

Határozott névelő der die das
Határozatlan névelő ein eine ein
Határozatlan névelő 
tagadása kein keine kein

A határozott névelők (magyarul: a, az) valamilyen ismert vagy 
meghatározott dolgot vagy személyt jeleznek, a határozatlan névelők 
(magyarul: egy) valamilyen általános vagy új dolgot vagy személyt.
Amikor a szavakat tanuljuk, akkor érdemes a különböző nemű 
főneveket különböző színű kártyákra írni: a hímneműeket pl. kékre, a 
nőneműeket pirosra, a semlegesneműeket pedig fehérre.

Névelő nélküli főnévhasználat

A névelő


