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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK FRANCIA F 

Afrika 
    Afrikában élek. 

fn ~’t, ~’ja Afrique 
   Je vis en Afrique. 

2 

albán fn ~ok, ~t Albanais 2 

albán mn ~ul albanais 2 

Albánia fn ~’t, ~’ja Albanie 2 

általában 
   Otthon általában spanyolul beszélünk. 

e   généralement 
   A la maison nous parlons généralement espagnol. 

2 

Amerika 
  Amerikában élek. 

fn ~’t, ~’ja Amérique 
   Je vis en Amérique. 

2 

amerikai 
   Amerikai vagyok. 

fn ~ak, ~t, ~ja Américain 
   Je suis Américain(e). 

2 

amerikai 
   Muhammad Ali amerikai bokszoló. 

mn   américain 
   Muhammad Ali est un boxeur américain. 

2 

Anglia 
  Angliában élek. 

fn ~’t, ~’ja Angleterre 
   Je vis en Angleterre. 

2 

angol 
    Angol vagyok. 

fn ~ok, ~t, ~ja Anglais 
   Je suis Anglais(e). 

2 

angol 
    Ő az angol barátom. 

mn ~ul anglais 
   C'est mon ami anglais. 

2 

angolóra fn ~’k, ~’t, ~’ja cours d'anglais 2 

anya (= édesanya) fn ~'k, ~'t, anyja mère 2 

anyanyelv 
   Az anyanyelvem magyar. 

fn ~ek, ~et, ~e langue maternelle 
   Ma langue maternelle est le hongrois. 

2 

anyuka 
    Az anyukám magyar. 

fn ~'k, ~'t, ~'ja maman 
   Ma mère est hongroise. 

2 

apa (= édesapa) fn ~'k, ~'t, apja papa 2 

apuka fn ~'k, ~'t, ~'ja papa 2 

arab 
   Az anyukám arab. 

fn ~ok, ~ot, ~ja Arabe 
   Ma mère est Arabe. 

2 

arab 
   Egyiptom arab ország. 

mn ~ul arabe 
   L'Egypte est un pays arabe. 

2 

Argentína fn ~’t, ~’ja Argentine 2 

asszisztens fn ~ek, ~t, ~e assistante 2 
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ausztrál fn ~ok, ~t Australien(ne) 2 

ausztrál mn   australien 2 

Ausztrália fn ~’t, ~’ja Australie 2 

Ausztria fn ~’t, ~’ja Autriche 2 

azért ... mert 
   Azért tanulok magyarul, mert a feleségem 
magyar. 

e   la raison pour laquelle …, est que … 
   La raison pour laquelle j'apprends le hongrois est que mon épouse est 
hongroise. 

2 

Ázsia fn ~’t, ~’ja Asie 2 

ázsiai 
   Ázsiai vagyok. 

fn ~ak, ~t Asiatique 
   Je suis Asiatique. 

2 

ázsiai 
   Japán ázsiai ország. 

mn   asiatique 
   Le Japon est un pays d'Asie. 

2 

baj 
   Semmi baj. 

fn ~ok, ~t, ~a mal, problème 
   Il n'y a pas de problème. 

2 

barát 
   A barátom török. 

fn ~ok, ~ot, ~ja ami 
   Mon ami est turc. 

2 

barátnő 
   A barátnőm olasz. 

fn ~k, ~t, ~je amie 
   Mon amie est italienne. 

2 

báty(a) fn ~ok/bátyák, ~ot/bátyát, bátyja frère aîné 2 

Bécs fn ~et, ~e Vienne 2 

belga fn ~’k, ~’t Belge 2 

belga mn  belge 2 

Belgium fn ~ot, ~ja Belgique 2 

bemutatkozás fn ~ok, ~t, ~a présentation (l'acte de se présenter) 2 

beszélget vkivel 
   Otthon németül beszélgetünk. 

i ~ni, ~ett, beszélgess discuter avec qqn. 
   A la maison nous discutons en allemand. 

2 

bolgár fn ~ok, ~t Bulgare 2 

bolgár mn ~ul bulgare 2 

Bosznia-Hercegovina fn ~’t, ~’ja Bosnie-Herzégovine 2 

Brassó fn ~t, ~ja Brasov 2 

brazil fn ~ok, ~t Brésilien(ne) 2 

brazil mn ~ul brésilien 2 
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Brazília fn ~’t, ~’ja Brésil 2 

Brüsszel fn ~t, ~e Bruxelles 2 

búcsúzás fn ~ok, ~t, ~a adieu, dire au revoir 2 

Bulgária fn ~’t, ~’ja Bulgarie 2 

Chile fn ~’t, ~’je Chili 2 

cím 
   A pontos címem Petőfi utca 5. 

fn ~ek, ~et, ~e adresse postale 
   Mon adresse exacte est : 5, rue Petőfi. 

2 

Ciprus fn ~t, ~a Chypre 2 

ciprusi fn ~ak, ~t Chypriote 2 

ciprusi mn   chypriote 2 

család 
    A családom elég kicsi. 

fn ~ok, ~ot, ~ja famille 
   Ma famille est assez petite. 

2 

családtag fn ~ok, ~ot, ~ja membre de famille 2 

cseh fn ~ek, ~et Tchèque 2 

cseh mn ~ül tchèque 2 

Csehország fn ~ot, ~a République tchèque 2 

csinál vmit 
   Mit csinálsz? 

i ~ni, ~t, ~j faire qqc. 
   Que fais-tu ? 

2 

Csókolom! e   Bonjour ! (forme de salutation/politesse que les enfants utilisent avec les 
personnes plus agées et certains hommes avec les femmes) 

2 

dán fn ~ok, ~t Danois(e) 2 

dán mn ~ul danois 2 

Dánia fn ~’t, ~’ja Danemark 2 

dél 
   Dél-Korea 

fn   Sud 
   Corée du Sud 

2 

diák 
    Diák vagyok. 

fn ~ok, ~ot, ~ja étudiant(e) 
   Je suis étudiant(e). 

2 

doktor (dr.) 
   Dr. Kiss Pál vagyok. 

fn ~ok, ~t, ~a docteur 
   Je suis le docteur Pál Kiss. 

2 

édesanya (= anya) fn ~’k, ~’t, édesanyja mère, maman 2 

édesapa (= apa) fn ~’k, ~’t, édesapja père, papa 2 



MagyarOK 1. : szólista az 2. fejezethez / glossaire du chapitre 2  

4    
Copyright: Szita Szilvia és Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu, Pierre Perrier  V1.0 

Egyesült Arab Emírségek fn ~at, ~ja Emirats Arabes-Unis 2 

egyetemista (= diák) fn ~’k, ~'t, ~’ja étudiant(e) 2 

Egyiptom fn ~ot, ~a Egypte 2 

egyiptomi fn ~ak, ~t Égyptien(ne) 2 

egyiptomi mn   égyptien 2 

egymillió 
   Az országomban egymillió ember él. 

e   un million 
   Mon pays compte un million d'habitants. 

2 

él vhol 
   Magyarországon élek. 

i ~ni, ~t, ~j vivre qqp. 
   Je vis en Hongrie. 

2 

elég 
   Elég jól beszélek olaszul. 

e   assez 
   Je parle assez bien italien. 

2 

ember 
    híres emberek 

fn ~ek, ~t, ~e homme 
   des gens célèbres 

2 

én 
   Én is magyar vagyok. 

e   je 
   Moi aussi je suis Hongrois. 

2 

építészmérnök fn ~ök, ~öt, ~e architecte 2 

érdekes 
   Ez érdekes! 

mn ~ebb, ~en intéressant 
   Ceci est intéressant ! 

2 

észt fn ~ek, ~et, ~je Estonien(ne) 2 

észt mn ~ül estonien 2 

Észtország fn ~ot, ~a Estonie 2 

Európa fn ~’t, ~’ja Europe 2 

európai 
   Itt mindenki európai. 

fn ~ak, ~t Européen(ne) 
   Ici tous sont Européens. 

2 

európai 
   Svájc európai ország. 

mn ~bb, ~an européen 
   La Suisse est un pays d'Europe. 

2 

ez 
   Mi ez? 

e   ceci 
   Qu'est ceci ? 

2 

ezer e   mille 2 

feleség 
   A feleségem finn. 

fn ~ek, ~et, ~e épouse 
   Mon épouse est finlandaise. 

2 

férj fn ~ek, ~et, ~e mari 2 

festő fn ~k, ~t, ~je peintre 2 
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finn fn ~ek, ~t, ~je Finlandais(e) 2 

finn mn ~ül finlandais 2 

Finnország fn ~ot, ~a Finlande 2 

fiú fn ~k, ~t, fia garçon 2 

foglalkozás 
   Mi a foglalkozásod? 

fn ~ok, ~t, ~a profession, métier 
   Quelle est ta profession ? 

2 

fontos mn ~abb, ~an important 2 

formális mn ~abb, ~an formel 2 

főváros fn ~ok, ~t, ~a capitale 2 

francia fn ~'k, ~'t Français 2 

francia mn ~ul français 2 

Franciaország fn ~ot, ~a France 2 

Ghána fn ~’t, ~’ja Ghana 2 

görög fn ~ök, ~öt Grec 2 

görög mn ~ül grec 2 

Görögország fn ~ot, ~a Grèce 2 

gyerek fn ~ek, ~et, ~e enfant 2 

ha ... akkor 
    Ha a főváros Bécs, akkor az ország Ausztria. 

e   si…   alors 
   Si la capitale est Vienne, alors le pays est l'Autriche. 

2 

hall vmit 
   Melyik számot hallja? 

i ~ani, ~ott, ~j entendre qqc. 
   Quel numéro entendez-vous ? 

2 

hány? 
   Hány ember beszél horvátul? 

e   combien ? 
   Combien de personnes parlent croate ? 

2 

harminc e   trente 2 

három e   trois 2 

hasonló 
   hasonló méretű országok 

mn ~bb, ~an similaire 
   des pays de taille similaire 

2 

hat e   six 2 

hatvan e   soixante 2 

házastárs fn ~ak, ~at, ~a époux, épouse 2 
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házszám fn ~ok, ~ot, ~a numéro de maison 2 

héber mn ~ül hébreu 2 

helyes 
   helyes válasz 

mn ~ebb, ~en correct 
   réponse correcte 

2 

hét e   sept 2 

hétköznapi 
   hétköznapi emberek 

fn ~bb, ~an ordinaire 
   des gens ordinaires 

2 

hetven e   soixante-dix (F) /  
septante (B, CH) 

2 

hindi mn ~ül hindi 2 

híres 
   híres emberek 

mn ~ebb, ~en célèbre 
   des gens célèbres 

2 

hol? 
   Hol élsz? 

e   Où ? 
   Où vis-tu ? 

2 

holland fn ~ok, ~ot Néerlandais(e) 2 

holland mn ~ul néerlandais 2 

Hollandia fn ~’t, ~’ja Pays-Bas 2 

horvát fn ~ok, ~ot Croate 2 

horvát mn ~ul croate 2 

Horvátország fn ~ot, ~a Croatie 2 

hotel (= szálloda) fn ~ek, ~t, ~(j)e hôtel 2 

húg 
  A húgom 18 éves. 

fn ~ok, ~ot, ~a petite sœur  
   Ma sœur cadette a 18 ans. 

2 

húsz e   vingt 2 

huszonegy e   vingt-et-un 2 

idő 
   Mennyi az idő? 

fn ~k, ~t, ideje temps (physique) 
   Quelle heure est-il ? 

2 

ige fn ~'k, ~'t, ~'je verbe 2 

India fn ~’t, ~’ja Inde 2 

indiai fn ~ak, ~t Indien(ne) 2 

indiai mn   indien 2 
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Indonézia fn ~’t, ~’ja Indonésie 2 

információ fn ~k, ~t, ~ja information 2 

informális mn ~abb, ~an informel 2 

informatikus fn ~ok, ~t, ~a informaticien 2 

irányítószám 
   Mi az irányítószámod? 

fn ~ok, ~ot, ~a code postal 
   Quel est votre code postal ? 

2 

író fn ~k, ~t, ~ja écrivain (H) 2 

írónő fn ~k, ~t, ~je écrivain (F) 2 

Írország fn ~ot, ~a Irlande 2 

iskola fn ~'k, ~'t, ~'ja école 2 

Isztambul fn ~t, ~ja Istanboul 2 

itt  e   ici 2 

jaj 
   Jaj, bocsánat! 

e   ah 
   Ah, excusez-moi ! 

2 

Japán fn ~t, ~ja Japon 2 

japán fn ~ok, ~t Japonais(e) 2 

japán mn ~ul japonais 2 

jó 
   Jó estét! 

mn jobb, jól bon, bien 
   Bonne soirée ! 

2 

jól 
   Jól beszélek svédül. 

mn   bien 
   Je parle bien suédois. 

2 

Kanada fn ~’t, ~’ja Canada 2 

kanadai fn ~ak, ~t Canadien 2 

kanadai mn   canadien 2 

Kazahsztán fn ~t, ~ja Kazakhstan 2 

kb. (= körülbelül) e   à peu près, environ 2 

kérdés fn ~ek, ~t, ~e question 2 

kérdőszó fn ~k/szavak, ~t/szavat, ~ja/szava mot interrogatif 2 

kétnyelvű 
    A családom kétnyelvű. 

mn ~en bilingue 
   Ma famille est bilingue. 

2 
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kettő (= két) e   deux 2 

kettőszáz (= kétszáz) e   deux cents 2 

kéz 
   Kezét csókolom! 

fn kezek, kezet, keze main 
   Je vous salue ! Bonjour !  
   (litt. : je vous baise la main !) 

2 

kicsi (= kis) 
   Magyarország kicsi. 

mn kisebb 
 

petit 
   La Hongrie est petite. 

2 

kiejtés fn ~ek, ~t, ~e prononciation 2 

kilenc e   neuf 2 

kilencven e   quatre-vingt dix (F) /  
nonante (B, CH) 

2 

Kína fn ~’t, ~’ja Chine 2 

kínai fn ~ak, ~t, ~ja Chinois(e) 2 

kínai mn ~ul chinois 2 

kis (= kicsi) 
   Magyarország kis ország. 

mn kisebb petit 
   La Hongrie est un petit pays. 

2 

kíván vmit  
   Jó reggelt kívánok! 

i ~ni, ~t, ~j souhaiter qqch. 
   Bonjour ! (litt: Bon matin !) 

2 

koncert fn ~ek, ~et, ~je concert 2 

kontinens fn ~ek, ~t, ~e continent 2 

Korea fn ~’t, ~’ja Corée 2 

költő fn ~k, ~t, ~je poète 2 

könyvelő fn ~k, ~t, ~je comptable 2 

körülbelül (= kb.) 
   Szöulban körülbelül 20 millió ember él. 

e   à peu près, environ 
   Environ 20 millions de personnes vivent à Séoul. 

2 

köszönés fn ~ek, ~t, ~e formule de politesse 2 

lakcím (= cím) fn ~ek, ~et, ~e adresse postale 2 

lány 
   A lányom egyetemista. 

fn ~ok, ~t, ~a fille 
   Ma fille est étudiante. 

2 

lehet  
   Lehet. 

i lenni, ~ett, lehess être possible (état) 
   C'est possible.  

2 

lengyel fn ~ek, ~t Polonais(e) 2 
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lengyel mn ~ül polonais 2 

Lengyelország fn ~ot, ~a Pologne 2 

lett fn ~ek, ~et Letton 2 

lett mn ~ül letton 2 

Lettország fn ~ot, ~a Lettonie 2 

Lipcse fn ~’t, ~’je Leipzig 2 

litván fn ~ok, ~t Lituanien(ne) 2 

litván  mn ~ul lituanien 2 

Litvánia fn ~’t, ~’ja Lituanie 2 

magyar fn ~ok, ~t Hongrois(e) 2 

magyar mn ~ul hongrois 2 

Magyarország fn ~ot, ~a Hongrie 2 

majd 
    Olvassa el a szöveget! Majd egészítse ki a 
mondatokat! 

e  puis 
   Lisez le texte ! Puis complétez les phrases ! 

2 

már 
   Már húsz éves vagyok. 

e   déjà 
   J'ai déjà vingt ans. 

2 

már nem 
   A nagymamám már nem él. 

e   plus 
   Ma grand-mère est décédée. (litt.: Ma grand-mère ne vit plus.) 

2 

masszőr fn ~ök, ~t, ~e masseur 2 

még 
   A nagypapám még él. 

e   encore 
   Mon grand-père vit encore. 

2 

melyik? 
   Melyik városban él? 

e   quel ? 
   Dans quelle ville vis-tu ? 

2 

menedzser fn ~ek, ~t, ~e manager, gérant 2 

mennyi? 
   Mennyi az idő? 

e   combien ? 
   Quelle heure est-il ? 

2 

méret 
   hasonló méretű országok 

fn ~ek, ~et, ~e taille 
   des pays de taille similaire 

2 

mérnök fn ~ök, ~öt, ~e ingénieur 2 

mert 
  - Miért tanulsz olaszul? 

e   parce que 
   - Pourquoi apprends-tu l'italien ? 

2 
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   - Mert a barátnőm olasz.    - Parce que mon amie est italienne. 

mesél vmiről 
   Meséljen a családjáról! 

i ~ni, ~t, ~j raconter sur qqc., parler de qqch. 
   Parlez nous de votre famille ! 

2 

Mexikó fn ~t, ~ja Mexique 2 

mi 
   Mi is tudunk kínaiul. 

e   nous 
   Nous aussi apprenons le chinois. 

2 

miért? 
   Miért tanul magyarul? 

e   pourquoi ? 
   Pourquoi apprenez-vous le hongrois ? 

2 

millió 
   kétmillió ember 

e   million 
   deux millions de personnes 

2 

milyen? 
   Milyen nyelven beszélsz? 

e   quelle sorte ? quel ? 
   Quelle langue parlez-vous ? 

2 

mindenki 
   Mindenki tud oroszul. 

e   tous 
   Tous savent le russe. 

2 

mindig 
   Otthon mindig magyarul beszélünk. 

e   toujours 
   A la maison nous parlons toujours hongrois. 

2 

minta 
    a minta alapján 

fn ~’k, ~’t, ~’ja exemple 
   en suivant l'exemple 

2 

mobilszám 
   Mi a mobilszámod? 

fn ~ok, ~ot, ~a numéro de téléphone portable 
   Quel est ton numéro de téléphone portable ? 

2 

most 
   Most magyarul tanulok. 

e   maintenant 
   Maintenant j'apprends le hongrois. 

2 

nagy 
   India nagy ország. 

mn ~obb grand 
   L'Inde est un grand pays. 

2 

nagyanya fn ~’k, ~’t, ~’ja grand-mère 2 

nagyapa fn ~’k, ~’t, ~’ja grand-père 2 

nagymama fn ~’k, ~’t, ~’ja grand-mère 2 

nagyon 
   Sára nagyon jól tud arabul. 

e   très 
   Sarah parle très bien arabe. 

2 

nagypapa fn ~’k, ~’t, ~’ja grand-père 2 

nagyszülő fn ~k, ~t, ~je grands-parents 2 

négy e   quatre 2 

negyven e   quarante 2 

négyzetkilométer e   kilomètre carré 2 
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néha 
    Csak néha beszélek németül. 

e   parfois 
   Je parle parfois en allemand. 

2 

német fn ~ek, ~et Allemand(e) 2 

német mn ~ül allemand 2 

Németország fn ~ot, ~a Allemagne 2 

nemzetiség 
   Milyen nemzetiségű vagy? 

fn ~ek, ~et, ~e nationalité 
  Quelle est votre nationalité ? 

2 

névjegykártya fn ~’k, ~’t, ~’ja carte de visite 2 

norvég fn ~ek, ~et Norvégien(ne) 2 

norvég mn ~ul/ül norvégien 2 

Norvégia fn ~’t, ~’ja Norvège 2 

nő fn ~k, ~t, ~je femme 2 

nővér 
   A nővérem mérnök. 

fn ~ek, ~t, ~e sœur 
   Ma sœur est ingénieur. 

2 

nulla e   zéro 2 

nyelviskola fn ~’k, ~’t, ~’ja école de langues 2 

olasz fn ~ok, ~t Italien(ne) 2 

olasz mn ~ul italien 2 

Olaszország fn ~ot, ~a Italie 2 

olvas vmit 
   Olvassa el a szöveget! 

i ~ni, ~ott, olvass lire qqc. 
   Lisez le texte ! 

2 

olyan ... mint 
   Portugália olyan kicsi, mint Magyarország. 

e   autant … que 
   Le Portugal est aussi petit que la Hongrie. 

2 

operaénekes fn ~ek, ~t, ~e chanteur d'opéra 2 

óra 
   három óra 

fn ~’k, ~’t, ~’ja heure 
     trois heures 

2 

orosz fn ~ok, ~t Russe 2 

orosz mn ~ul russe 2 

Oroszország fn ~ot, ~a Russie 2 

ország fn ~ok, ~ot, ~a pays 2 

orvos fn ~ok, ~t, ~a médecin 2 
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osztrák fn ~ok, ~ot, ~ja Autrichien(ne) 2 

osztrák mn  autrichien 2 

ott 
   Barcelonában élek. A családom is ott él. 

e   là 
   Je vis à Barcelone. Ma famille aussi vit là-bas. 

2 

otthon 
    Otthon magyarul beszélünk. 

e  à la maison 
   Nous parlons hongrois à la maison. 

2 

otthoni 
    Az otthoni telefonszámom ...  

e   de la maison 
   Le numéro de téléphone de la maison... 

2 

ő e   il, elle 2 

öcs 
   Az öcsém mérnök. 

fn ~ök, ~öt, öccse jeune frère, frère cadet 
   Mon frère cadet est ingénieur. 

2 

ők e   ils, elles 2 

Ön e   vous – 2e p. formel singulier -  2 

Önök e   vous – 2e p. formel pluriel - 2 

örül 
   Nagyon örülök. 

i ~ni, ~t, ~j se réjouir 
   Très enchanté. Je suis ravi. 

2 

ötven e   cinquante 2 

Pakisztán fn ~t, ~ja Pakistan 2 

Párizs fn ~t, ~a Paris 2 

Peking fn ~et, ~e Pékin 2 

példa fn ~’k, ~'t, ~’ja exemple 2 

perc 
   három óra két perc 

fn ~ek, ~et, ~e minute 
   3 heures 2 minutes 

2 

politikus fn ~ok, ~t, ~a politicien 2 

pontos 
   A pontos címem Petőfi utca 5. 

e   exact 
   Mon adresse exacte est 5, rue Petofi. 

2 

portugál  fn ~ok, ~t Portugais(e) 2 

portugál  mn ~ul portugais 2 

Portugália fn ~’t, ~’ja Portugal 2 

Pozsony fn ~t, ~a Bratislava 2 

Prága fn ~’t, ~’ja Prague 2 
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pszichológus fn ~ok, ~t, ~a psychologue 2 

román fn ~ok, ~t Roumain(e) 2 

román mn ~ul roumain 2 

Románia fn ~’t, ~’ja Roumanie 2 

saját 
   a saját nevem 

e   propre (personnel) 
   mon propre nom 

2 

sem 
   - Nem beszélek németül. 
   - Én sem. 

e   non plus 
   - Je ne parle pas allemand. 
   - Moi non plus. 

2 

semmi 
   Semmi baj. 

e   rien 
   Pas de problème. Ce n'est pas grave. 

2 

sofőr 
   buszsofőr, taxisofőr 

fn ~ök, ~t, ~e chauffeur 
   chauffeur d'autobus, chauffeur de taxi 

2 

spanyol fn ~ok, ~t Espagnol(e) 2 

spanyol mn ~ul espagnol 2 

spanyolóra fn ~’k, ~’t, ~’ja cours d'espagnol 2 

Spanyolország fn ~ot, ~a Espagne 2 

sportoló fn ~k, ~t, ~ja sportif 2 

Svájc fn ~ot, ~a Suisse 2 

svájci mn ~ak, ~t Suisse 2 

svájci mn   suisse 2 

svéd fn ~ek, ~et Suédois(e) 2 

svéd mn ~ül suédois 2 

Svédország fn ~ot, ~a Suède 2 

szakács fn ~ok, ~ot, ~a cuisinier 2 

szám fn ~ok, ~ot, ~a numéro, nombre, chiffre 2 

száz e   cent 2 

százegy e   cent un 2 

százezer e   cent mille 2 

Szentpétervár fn ~t, ~a Saint-Pétersbourg 2 
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szerb fn ~ek, ~et Serbe 2 

szerb mn ~ül serbe 2 

szerint 
   Szerintem ... 

e   avis 
   à mon avis 

2 

sziget 
   A barátom egy szigeten él. 

fn ~ek, ~et, ~e île 
   Mon ami vit sur une île. 

2 

színész fn ~ek, ~t, ~e acteur 2 

szlovák fn ~ok, ~ot Slovaque 2 

szlovák mn ~ul slovaque 2 

Szlovákia fn ~’t, ~’ja Slovaquie 2 

szlovén fn ~ek, ~t Slovène 2 

szlovén mn ~ül slovène 2 

Szlovénia fn ~’t, ~’ja Slovénie 2 

szuper mn ~ebb, ~ül super, très bien 2 

szülő(k) fn ~k, ~t, ~je parent(s) 2 

találkozás fn ~ok, ~t, ~a rencontre 2 

talán 
   Petra talán tud németül. 

e   peut-être 
   Petra parle peut-être allemand. 

2 

tanár fn ~ok, ~t, ~a professeur (H) 2 

tanárnő fn ~k, ~t, ~je professeur (F) 2 

tanul vmilyen nyelven 
   Angolul tanulok. 

i ~ni, ~t, ~j apprendre une langue 
   J'apprends l'anglais. 

2 

taxisofőr fn ~ök, ~t, ~e chauffeur d taxi 2 

te e   te, toi 2 

telefonszám fn ~ok, ~ot, ~a numéro de téléphone 2 

teniszező fn ~k, ~t, ~je joeur de tennis 2 

tényleg 
− Színész vagyok. 
− Tényleg? 

e   vraiment 
   - Je suis acteur.  
   - Vraiment ? 

2 

térkép fn ~ek, ~et, ~e carte géographique 2 
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testvér fn ~ek, ~t, ~e frère ou sœur 2 

Thaiföld fn ~et, ~je Thaïlande 2 

ti e   vous (informel) 2 

tíz e   dix 2 

tizenegy e   onze 2 

török fn ~ök, ~öt Turc 2 

török mn ~ül turc 2 

Törökország fn ~ot, ~a Turquie 2 

ugye 
   Magyar vagy, ugye? 

e   n'est-ce pas 
   Tu es Hongrois, n'est-ce pas ? 

2 

újra 
   Hallgassa meg újra a szöveget! 

e   à nouveau, encore une fois 
   Ecoutez encore une fois le texte ! 

2 

Ukrajna fn ~’t, ~’ja Ukraine 2 

ukrán fn ~ok, ~t Ukrainien(ne) 2 

ukrán mn ~ul ukrainien 2 

USA 
   A lányom az USA-ban él. 

fn ~’t, ~’ja Etats-Unis d'Amérique 
   Ma fille vit aux Etats-Unis. 

2 

üzletember fn ~ek, ~t, ~e homme d'affaires 2 

valaki 
   Beszél itt valaki japánul? 

e   quelqu'un 
   Est-ce que quelqu'un parle japonais ici ? 

2 

válasz fn ~ok, ~t, ~a réponse 2 

van 
   Magyar vagyok. 

i lenni, volt, légy/legyél être 
   Je suis Hongrois. 

2 

város 
   a városban 

fn ~ok, ~t, ~a ville 
   dans la ville 

2 

vélemény fn ~ek, ~t, ~e opinion 2 

világ 
   a világon 

fn ~ok, ~ot, ~a monde 
   dans le monde 

2 

zeneszerző fn ~k, ~t, ~je compositeur 2 

 


