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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK FRANCIA F 

a/az 
   a kávé, az óra 

e  ART. DEF. 
le café, l'heure 

1 

ábécé fn ~k, ~t, ~je alphabet 1 

ágy fn ~ak, ~at, ~a lit 1 

autó fn ~k, ~t, ~ja voiture 1 

beszél 
   Nem beszélek magyarul. 

i ~ni, ~t, ~j parler 
    Je ne parle pas hongrois. 

1 

bevezető fn ~k, ~t, ~je introduction 1 

bocsánat (= elnézést) e  Excusez-moi. Pardon. 1 

busz fn ~ok, ~t, ~a autobus 1 

citrom fn ~ok, ~ot, ~ja citron 1 

csak e  seulement, un peu 1 

csokoládé fn ~k, ~t, ~ja chocolat 1 

de e  mais 1 

dokumentum fn ~ok, ~ot, ~a document 1 

dzsip fn ~ek, ~et, ~je jeep 1 

egy e  un, une 1 

éjszaka fn ~’k, ~’t, ~’ja nuit 1 

elefánt fn ~ok, ~ot, ~ja éléphant 1 

elnézést (= bocsánat) e  Excusez-moi. 1 

ért vmit 
   Nem értem. 

i ~eni, ~ett, érts comprendre qqc. 
   Je ne comprends pas. 

1 

és e  et 1 

fejezet fn ~ek, ~et, ~e chapitre 1 

feladat fn ~ok, ~ot, ~a devoir, exercice 1 

fogalom 
   Fogalmam sincs. 

fn fogalmak, fogalmat, fogalma idée, terme 
   Je n'ai aucune idée. 

1 

fókusz fn ~ok, ~t, ~a focus 1 

fotel fn ~ek, ~t,~(j)e fauteuil 1 
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gitár fn ~ok, ~t, ~ja guitare 1 

gyufa fn ~’k, ~’t, ~’ja allumette 1 

hang fn ~ok, ~ot, ~ja son 1 

hasznos 
   hasznos mondat 

mn ~abb, ~an utile 
   phrase utile 

1 

ház fn ~ak, ~at, ~a maison 1 

hogy? 
   Hogy mondják magyarul azt, hogy chair? 

e  Comment ? 
   Comment dit-on chair en hongrois ? 

1 

igen e  oui 1 

internet fn ~et, ~e Internet 1 

ír vmit 
  Írja a szót a kép alá! 

i ~ni, ~t, ~j écrire qqc. 
   Ecrivez le mot sous l'image ! 

1 

íróasztal fn ~ok, ~t, ~a bureau (meuble) 1 

is e  aussi 1 

jelent vmit 
   Mit jelent az, hogy Bocsánat? 

i ~eni, ~ett, ~s signifier qqc. 
   Que signifie Bocsánat ? 

1 

joghurt fn ~ok, ~ot, ~ja yaourt 1 

kávé fn ~k, ~t, ~a café 1 

kép fn ~ek, ~et, ~e image 1 

kérdez vmit 
   Kérdezhetek valamit? 

i ~ni, ~ett, kérdezz poser une question 
   Puis-je poser une question ? 

1 

ki? e  Qui ? 1 

köszön  
   Köszönöm szépen. 

i ~ni, ~t, ~j remercier 
   Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. 

1 

külföldi 
   Külföldi vagyok. 

fn ~ek, ~t étranger (personne) 
   Je suis étranger. 

1 

lámpa fn ~’k, ~’t, ~’ja lampe 1 

lassú 
   Lassabban, legyen szíves! 

mn lassabb, lassan lent 
   Plus lentement, svp ! 

1 

legyen szíves e  svp. 1 

lyuk fn ~ak, ~at, ~a trou 1 

magánhangzó fn ~k, ~t, ~ja voyelle 1 
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   magas/mély magánhangzó     voyelle antérieure / postérieure 

magas 
   magas magánhangzó 

mn ~abb, ~an haut 
   voyelle antérieure 

1 

magyar 
   Nem beszélek magyarul. 

mn ~ul hongrois(e), langue hongroise 
   Je ne parle pas hongrois. 

1 

magyaróra fn ~’k, ~’t, ~’ja cours de hongrois 1 

mássalhangzó fn ~k, ~t, ~ja consonne 1 

mély  
   mély magánhangzó 

mn ~ebb, ~en profond, ici: postérieur 
   voyelle postérieure 

1 

mi? 
   Mi ez? 

e  quoi ? 
   Qui est-ce ? 

1 

minden 
   Világos minden? 

e  tout 
   Tout est-il clair ? 

1 

mobiltelefon fn ~ok, ~t, ~ja téléphone portable 1 

mond vmit 
   Hogy mondják magyarul azt, hogy  chair? 
   Mit mondasz? 

i ~ani, ~ott, ~j dire qqc. 
   Comment dit-on chair en hongrois ? 
   Que dis-tu ? 

1 

néhány 
   néhány szó 

e  peu, quelques 
   quelques mots 

1 

nem 
   Nem, nem értem. 

e  non (NEG) 
   Non, je ne comprends pas. 

1 

nemzetközi mn  international 1 

név fn nevek, nevet, neve nom 1 

névelő 
   határozott/határozatlan névelő 

fn ~k, ~t, ~je article 
   article défini /  indéfini 

1 

nyelv 
   a magyar nyelv 

fn ~ek, ~et, ~e langue 
   la langue hongroise 

1 

nyolc e  huit 1 

olaj fn ~ak, ~at, ~a huile 1 

óra fn ~’k, ~’t, ~’ja heure, horloge, montre 1 

öt e ~öt cinq 1 

paprika fn ~’k, ~’t, ~’ja paprika 1 

rádió fn ~k, ~t, ~ja radio 1 
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sajnos 
   Sajnos nem értem. 

e  malheureusement 
   Malheureusement je ne comprends pas. 

1 

saláta fn ~’k, ~’t, ~’ja salade, laitue 1 

szalámi fn ~k, ~t, ~ja salami 1 

szép mn szebb, szépen beau 1 

szívesen 
− Köszönöm. 
− Szívesen. 

e  Je vous en prie. 
   - Merci. 
   - Je vous en prie. 

1 

szó 
   Mit jelent ez a szó? 

fn ~k/szavak, ~t/szavat, szava mo 
   Que signifie ce mot ? 

1 

telefon fn ~ok, ~t, ~ja téléphone 1 

teniszütő fn ~k, ~t, ~je raclette de tennis 1 

Tessék? e  S'il vous plaît ? Pardon ? 1 

tud vmit 
   Nem tudom. 

i ~ni, ~ott, ~j savoir qqc., pouvoir qqc. 
   Je ne sais pas. 

1 

tyúk fn ~ok, ~ot, ~ja poule 1 

uborka fn ~’k, ~’t, ~’ja concombre 1 

új mn ~abb, ~an nouveau 1 

újság fn ~ok, ~ot, ~ja journal 1 

utca 
   az utcán 

fn ~’k, ~’t, ~’ja rue 
   sur la rue 

1 

űrhajós fn ~ok, ~t, ~a cosmonaute 1 

üveg fn ~ek, ~et, ~e verre, bouteille 1 

valami 
   Kérdezhetek valamit? 

e ~k, ~t, ~je quelque chose 
   Puis-je demander quelque chose ? 

1 

váza fn ~’k, ~’t, ~’ja vase 1 

világos 
   Világos minden? 

mn ~abb, ~an clair 
   Est-ce que tout est clair ? 

1 

whisky fn ~k, ~t, ~je whisky 1 

xilofon fn ~ok, ~t, ~ja xylophone 1 

zebra fn ~’k, ~’t, ~’ja zèbre 1 

zsiráf fn ~ok, ~ot, ~ja girafe 1 
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