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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK FRANCIA F 

alkohol fn ~ok, ~t, ~ja alcool 5 

áll vkinek 
   Jól áll neked ez a póló. 

i ~ni, ~t, ~j convenir / aller bien à qqn. 
   Ce t-shirt te va bien. 

5 

alma fn ~’k, ~’t, ~’ja pomme 5 

ami 
   Mi van az országában, ami nincs a listán? 

e   qui, ce qui 
   Qu'y-a-t-il dans votre pays, qui ne figure pas sur la liste ? 

5 

ár 
   kedvező árak 

fn ~ak, ~at, ~a prix 
   prix avantageux 

5 

ásványvíz fn ~vizek, ~vizet, ~vize eau minérale 5 

bab fn ~ok, ~ot, ~ja haricot 5 

bableves fn ~ek, ~t, ~e soupe de haricots 5 

banán fn ~ok, ~t, ~ja banane 5 

bankkártya 
    Tudok bankkártyával fizetni? 

fn ~’k, ~’t, ~’ja carte bancaire 
   Est-ce que je peux payer par carte bancaire ? 

5 

barackpálinka fn ~’k, ~’t, ~’ja eau-de-vie de pêche 5 

barna mn ~'bb, ~'n brun, marron 5 

baromfihús fn ~ok, ~t, ~a viande de volaille 5 

bifsztek fn ~ek, ~et, ~e bifteck 5 

bikavér (bor) fn ~ek, ~t, ~e Bikavér (vin rouge d'Eger) 5 

biobolt 
    A bioboltban vásárolok. 

fn ~ok, ~ot, ~ja magasin bio 
   Je fais mes courses dans un magasin bio. 

5 

bioélelmiszer 
   Csak bioélelmiszereket veszek. 

fn ~ek, ~t, ~e aliment bio 
   J'achète uniquement des aliments bio. 

5 

bioétel fn ~ek, ~t, ~e plat bio 5 

biológia fn ~’t, ~’ja biologie 5 

bisztró fn ~k, ~t, ~ja bistrot 5 

blokk 
    Tessék, a blokk. 

fn ~ok, ~ot, ~ja reçu  
   Svp, voici le reçu. 

5 

blúz fn ~ok, ~t, ~a blouse 5 

bor 
    Bort iszom. 

fn ~ok, ~t, ~a vin 
  Je bois du vin. 

5 
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bordó mn ~bb, ~n bordeaux 5 

borospohár fn ~poharak, ~poharat, ~pohara verre à vin 5 

borravaló 
   A pincér 2 euró borravalót kap. 

fn ~k, ~t, ~ja pourboire 
   Le serveur reçoit un pourboire de 2 euros. 

5 

bors fn ~ok, ~ot, ~a poivre 5 

borstartó fn ~k, ~t, ~ja poivrier 5 

bő 
    Túl bő a szoknya. 

mn bővebb, bőven grand, ample (vêtement) 
    La jupe est trop grande. 

5 

burgonya (= krumpli) fn ~’k, ~’t, ~’ja pomme de terre 5 

centiliter (= cl) fn ~ek, ~t, ~(j)e centilitre 5 

cigaretta fn ~’k, ~’t, ~’ja cigarette 5 

cipő 
    Cipőt szeretnék venni. 

fn ~k, ~t, ~je chaussure 
   Je voudrais acheter des chaussures. 

5 

cipőbolt fn ~ok, ~ot, ~a magasin de chaussures 5 

cukkini fn ~k, ~t, ~je courgette 5 

cukor 
    Cukrot kell venni. 

fn cukrok, cukrot, cukra sucre 
   Il faut acheter du sucre. 

5 

csapolt 
   csapolt sör 

mn ~abb, ~an tonneau 
   bière pression 

5 

csárda fn ~’k, ~’t, ~’ja auberge 5 

cseresznye fn ~’k, ~’t, ~’je cerise 5 

csípős 
   csípős étel 

mn ~ebb, ~en épicé 
   plat épicé 

5 

csirke fn ~’k, ~’t, ~’je poulet 5 

csirkehús fn ~ok, ~t, ~a viande de poulet 5 

csizma fn ~’k, ~’t, ~’ja bottes 5 

csokoládé (= csoki) fn ~k, ~t, ~ja chocolat 5 

csokoládétorta fn ~’k, ~’t, ~’ja gâteau au chocolat 5 

csomag 
   egy csomag vaj 

fn ~ok, ~ot, ~ja boîte, paquet 
   un (paquet de) beurre 

5 

csusza 
   túrós csusza 

fn ~’k, ~’t, ~’ja pâtes hongroises 
   pâtes au fromage blanc 

5 
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darab 
   egy darab kenyér 
   hat darab tojás 

fn ~ok, ~ot, ~ja pièce, morceau 
   un morceau de pain 
   huit œufs 

5 

deciliter (= deci, dl) fn ~ek, ~t, ~(j)e décilitre 5 

dekagramm (= deka, dkg) fn ~ok, ~ot, ~ja décagramme 5 

desszert fn ~ek, ~et, ~je dessert 5 

dinnye fn ~’k, ~’t, ~’je melon 5 

divatos 
   divatos ruha 

mn ~abb, ~an à la mode 
   vêtement à la mode 

5 

dolog 
   Néhány dolgot venni kell. 

fn dolgok, dolgot, dolga chose 
   Nous devons acheter quelques objets. 

5 

dvd fn dvd-k, dvd-t, dvd-je DVD 5 

ebéd fn ~ek, ~et, ~je déjeuner (N) 5 

ecet fn ~ek, ~et, ~je vinaigre 5 

édes mn ~ebb, ~en doux, sucré 5 

édesség fn ~ek, ~et, ~e douceur 5 

egészség fn ~ek, ~et, ~e santé 5 

egészséges 
   Egészségesen táplálkozom. 

mn ~ebb, ~en sain 
   Je me nourris sainement. 

5 

egészségtelen mn ~ebb, ~ül malsain 5 

éhes 
   Éhes vagyok. 

mn ~ebb, ~en affamé 
   J'ai faim. 

5 

eladó fn ~k, ~t, ~ja vendeur 5 

elegáns 
    egy elegáns blúz 

mn ~abb, ~an élégant 
   une blouse élégante 

5 

előétel fn ~ek, ~t, ~e entrée (repas) 5 

elvitel 
   Pizzák elvitelre! 

fn ~t, ~e à emporter 
   Pizza à emporter ! 

5 

energia fn ~’k, ~’t, ~’ja énergie 5 

eper fn eprek, epret, epre fraise 5 

esetleg 
    Van esetleg 38-as cipő? 

e   éventuellement, par hasard  
   Auriez-vous par hasard des chaussures en taille 38 ? 

5 



MagyarOK 1. : szólista az 5. fejezethez / glossaire du chapitre 5 

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

étel 
   A magyar ételek fűszeresek. 

fn ~ek, ~t, ~e plat 
   Les plats hongrois sont épicés. 

5 

étkezés fn ~ek, ~t, ~e repas 5 

étlap 
    Hozok egy étlapot. 

fn ~ok, ~ot, ~ja carte de restaurant 
   J'apporte une carte. 

5 

fagylalt (= fagyi) fn ~ok, ~ot, ~ja glace 5 

fehér 
   Egy fehér sálat veszek. 

mn ~ebb, ~en blanc 
   J'achète une salade blanche. 

5 

fehérbor 
    egy üveg fehérbor 

fn ~ok, ~t, ~a vin blanc 
   une bouteille de vin blanc 

5 

fej 
   egy fej saláta 

fn ~ek, ~et, ~e tête 
   une tête de salade 

5 

fekete mn ~'bb, ~'n noir  5 

félédes 
   félédes fehérbor 

mn ~en moëlleux 
   vin blanc moëlleux 

5 

finom mn ~abb, ~an délicieux 5 

fizet 
   Fizetni szeretnék. 

i ~ni, ~ett, fizess payer 
   Je voudrais payer. 

5 

foglal vmit 
   Egy asztalt szeretnék foglalni négy személyre. 

i ~ni, ~t, ~j réserver qqch. 
   Je voudrais réserver une table pour quatre personnes. 

5 

fokhagyma fn ~’k, ~’t, ~’ja aïl 5 

forró mn ~bb, ~n brûlant 5 

főétkezés 
   Magyarországon a főétkezés az ebéd. 

fn ~ek, ~t, ~e repas principal 
   En Hongrie, le repas principal est le déjeuner. 

5 

főtt 
   főtt tojás 
   főtt étel 

mn ~ebb, ~en cuit, bouilli 
   œuf bouilli 
   repas cuit 

5 

főz vmit 
   Levest főzök. 

i ~ni, ~ött, főzz cuire qqch., préparer / faire un plat 
   Je cuis / fais une soupe. 

5 

főzelék fn ~ek, ~et, ~e ragoût de légumes 5 

frissensült mn ~ebb, ~en viande que l'on fait frire au moment de servir, à la minute 5 

fűszer 
    Sok fűszert használok. 

fn ~ek, ~t, ~e épice 
   J'utilise beaucoup d'épices. 

5 

fűszeres 
   A magyar ételek fűszeresek. 

mn ~ebb, ~en épicé 
   Les plats hongrois sont épicés. 

5 



MagyarOK 1. : szólista az 5. fejezethez / glossaire du chapitre 5 

5 
Copyright: Szita Szilvia és Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu, Pierre Perrier      

galuska fn ~’k, ~’t, ~’ja pâtes hongroises 5 

gomba fn ~’k, ~’t, ~’ja champignon  5 

gombóc fn ~ok, ~ot, ~a boulette 5 

gondol vmit 
   Mit gondol? 

i ~ni, ~t, ~j penser 
   Qu'en penses-tu ? 

5 

gramm (= g) fn ~ok, ~ot, ~ja gramme 5 

gulyás fn ~ok, ~t, ~a goulash (plat hongrois) 5 

gulyásleves fn ~ek, ~t, ~e soupe de goulash 5 

gyalogol i ~ni, ~t, ~j aller à pied, marcher 5 

gyümölcs fn ~ök, ~öt, ~e fruit 5 

gyümölcslé 
    Egy gyümölcslét kérek. 

fn ~'k/levek, ~'t/levet, ~'t/leve soupe de fruits 
   Je voudrais une soupe de fruits. 

5 

gyümölcssaláta fn ~’k, ~’t, ~’ja salade de fruits 5 

hagyma (= vöröshagyma) fn ~’k, ~’t, ~’ja oignon 5 

hal fn ~ak, ~at, ~a poisson 5 

halászlé fn ~'k/levek, ~'t/levet, ~'t/leve soupe de poisson 5 

halétel fn ~ek, ~t, ~e plat de poisson 5 

hamburger fn ~ek, ~t, ~e hamburger 5 

hasábburgonya fn ~’k, ~’t, ~’ja pommes de terre frites 5 

használ vmit 
   A magyar konyha elég kevés fűszert használ. 

i ~ni, ~t, ~j utiliser qqch. 
   La cuisine hongroise utilise relativement peu d'épices. 

5 

hegység fn ~ek, ~t, ~e massif montagneux, montagne 5 

helyi 
   helyi specialitások 

mn ~bb, ~an local 
   les spécialités de l'endroit 

5 

hideg mn ~ebb, ~en froid 5 

hisz vmit i hinni, hitt, higyj croire qqch. 5 

hosszú 
   hosszú szoknya 

mn hosszabb, hosszan long 
  jupe longue 

5 

hoz vmit 
   Hozok egy étlapot. 

i ~ni, ~ott, hozz amener / apporter qqch 
   Je (vous) amène une carte (des plats). 

5 

hozzávaló fn ~k, ~t, ~ja ingrédient 5 
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hús fn ~ok, ~t, ~a viande 5 

ilyenkor 
   A főétkezés az ebéd. Ilyenkor mindig van leves 
is. 

e   à ce moment 
   Le repas principal est le déjeuner. A ce moment-là il y a toujours de la 
soupe. 

5 

ing fn ~ek, ~et, ~(j)e chemise 5 

inkább 
   Én inkább optimista vagyok. 

e   plutôt 
   Je suis plutôt optimiste. 

5 

ismer vmit 
   Ismer magyar specialitásokat? 

i ~ni, ~t, ~j connaître qqch. 
   Connaissez-vous des spécialités hongroises ? 

5 

ital fn ~ok, ~t, ~a boisson 5 

itthon 
   Van itthon vaj? 

e   à la maison  
   Est-ce qu'il y a du beurre à la maison ? 

5 

jégkrém fn ~ek, ~et, ~e crème glacée 5 

kabát fn ~ok, ~ot, ~ja manteau 5 

kakaó fn ~k, ~t, ~ja cacao, chocolat chaud 5 

kalács fn ~ok, ~ot, ~a pain au lait 5 

kanál fn kanalak, kanalat, kanala cuiller 5 

kapható 
    Vegetariánus ételek kaphatók 

mn  disponible 
   Des repas végétariens sont disponibles. 

5 

káposzta fn ~’k, ~’t, ~’ja chou 5 

káposztasaláta fn ~’k, ~’t, ~’ja salade de chou 5 

karfiol fn ~ok, ~t, ~ja chou-fleur 5 

kávéscsésze fn ~’k, ~’t, ~’je tasse à café 5 

kávéskanál fn ~kanalak, ~kanalat, ~kanala cuillère à café 5 

kedvező 
   kedvező árak 

mn ~bb, ~en avantageux 
   prix avantageux 

5 

kefir fn ~ek, ~t, ~je kéfir (yaourt aigre) 5 

kék mn ~ebb, ~en bleu 5 

kékfrankos fn ~ok, ~t, ~a kékfrankos (vin rouge rubis violacé) 5 

kékoportó fn ~k, ~t, ~ja kékoportó (vin rouge rubis) 5 
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kell 
   Hány tojás kell a palacsintába? 

i ~eni, ~ett, ~j falloir 
   Combien d'œufs faut-il pour les crèpes ? 

5 

kenyér 
   Kenyeret veszek. 

fn kenyerek, kenyeret, kenyere pain 
   J'achète du pain. 

5 

kér vmit 
   Kérek egy kiló paradicsomot. 

i ~ni, ~t, ~j demander qqch. 
   Je voudrais un kg de tomates. 

5 

keres vmit 
   Egy cipőboltot keresek. 

i ~ni, ~ett, keress chercher qqch. 
   Je cherche un magasin de chaussures. 

5 

kerthelyiség fn ~ek, ~et, ~e terrasse, jardin (dans un restaurant ou café) 5 

kés fn ~ek, ~t, ~e couteau 5 

keserű mn ~bb, ~en amer 5 

készétel fn ~ek, ~t, ~e plat prêt à être servi (qui a été préparé la veille pour lui donner un meilleur 
goût comme le goulash) 

5 

készpénz 
   Készpénzzel fizetek. 

fn ~ek, ~t, ~e argent liquide 
   Je paie en argent liquide. 

5 

készül 
   Sok magyar specialitás készül hússal. 

i ~ni, ~t, ~j consister, être fait 
   Beaucoup de spécialités hongroises sont faites avec de la viande. 

5 

kevés 
   egy kevés só 
   kevés specialitás 

mn kevesebb, kevesen peu, quelques 
   un peu de sel 
   quelques / peu de spécialités 

5 

kifli fn ~k, ~t, ~je croissant hongrois 5 

kilométer (= km) fn ~ek, ~t, ~e kilomètre 5 

kisbolt fn ~ok, ~ot, ~ja petit magasin 5 

kiskanál fn ~kanalak, ~kanalat, ~kanala cuillère à dessert 5 

kiszolgálás fn ~t, ~a service 5 

kivi fn ~k, ~t, ~je kiwi 5 

klisé (= közhely) fn ~k, ~t, ~je cliché, stéréotype 5 

koktél fn ~ok, ~t, ~ja cocktail 5 

kóla fn ~’k, ~’t, ~’ja cola 5 

kolbász fn ~ok, ~t, ~a saucisse, saucisson 5 

konzerv fn ~ek, ~et, ~e conserve 5 

konyha 
   a magyar konyha 

fn ~’k, ~’t, ~’ja cuisine 
   la cuisine hongroise 

5 
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   a konyhám    ma cuisine 

koriander fn ~ek, ~t, ~e coriandre 5 

korsó 
   egy korsó sör 

fn ~k, ~t, ~ja pinte 
   une pinte de bière 

5 

köret fn ~ek, ~et, ~e plat d'accompagnement 5 

körte fn ~’k, ~’t, ~’je poire 5 

körülnéz 
   Csak körülnézek. 

i ~ni, ~ett, nézz körül regarder autour de soi 
   Je regarde seulement un peu autour de moi. 

5 

közhely (= klisé) 
   Közhely, hogy a magyarok sok húst esznek. 

fn ~ek, ~t, ~e Cliché, stéréotype 
   C'est un cliché, le fait que les Hongrois mangent beaucoup de viande. 

5 

krumpli (= burgonya) 
   Egy kiló krumplit kérek. 

fn ~k, ~t, ~ja pomme de terre 
   Je voudrais 1 kg de pommes de terre. 

5 

kukorica fn ~’k, ~’t, ~’ja maïs 5 

külön 
    Külön fizetünk. 

e   séparément 
   Nous payons séparément. 

5 

különlegesség fn ~ek, ~et, ~e particularité 5 

lapostányér fn ~ok, ~t, ~ja assiette plate 5 

lát vmit 
   Egy nagy házat látok. 

i ~ni, ~ott, láss voir qqch. 
   Je vois une grande maison. 

5 

lecsó fn ~k, ~t, ~ja letcho (ratatouille hongroise) 5 

lekvár fn ~ok, ~t, ~a confiture, marmelade 5 

leves fn ~ek, ~t, ~e soupe 5 

lila mn ~'bb, ~'n aubergine (couleur) 5 

lista 
   Írok bevásárlólistát. 

fn ~’k, ~’t, ~’ja liste 
   J'écris une liste d'achats. 

5 

liszt fn ~ek, ~et, ~je farine 5 

liter (l) fn ~ek, ~t, ~e litre 5 

luxus 
    Közel lakom a munkahelyemhez, és ez nagy 
luxus. 

fn ~t, ~a luxe 
   Je vis au voisinage de mon lieu de travail, et c'est un grand luxe. 

5 

majdnem 
   Ebédre majdnem mindig van leves. 

e   presque 
   Il y a presque toujours de la soupe au déjeuner. 

5 

mák fn ~ok, ~ot, ~ja pavot 5 
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málna fn ~'k, ~'t, ~'ja prune 5 

marhahús 
   két kiló marhahús 

fn ~ok, ~t, ~a viande de bœuf 
   2kg de viande de bœuf 

5 

marhapörkölt fn ~ek, ~et, ~je ragoût de bœuf 5 

megfelel 
   Megfelel a nadrág? 

i ~ni, ~t, felelj meg convenir 
   Est-ce que le pantalon convient ? 

5 

meggy fn ~ek, ~et, ~e cerise amère 5 

meleg mn ~ebb, ~en chaud 5 

mélytányér fn ~ok, ~t, ~ja assiette à soupe 5 

méz fn ~ek, ~et, ~e miel 5 

mindegy 
   Nekem mindegy. 

e   indifférent  
   Cela m'est indifférent. 

5 

mos vmit 
   Mosok néhány gyümölcsöt. 

i ~ni, ~ott, moss laver qqc. 
   Je lave quelques légumes. 

5 

müzli fn ~k, ~t, ~je céréales 5 

nadrág fn ~ok, ~ot, ~ja pantalon 5 

narancs fn ~ok, ~ot, ~a orange 5 

narancslé fn ~levek, ~levet, ~leve Jus d'orange 5 

narancssárga fn ~’k, ~’t, ~’ja orange (couleur) 5 

néz vmit 
   Filmet nézek. 

i ~ni, ~ett, nézz regarde qqc. 
   Je regarde un film. 

5 

nyers 
   nyers gyümölcs 

mn ~ebb, ~en cru 
   légumes crus 

5 

nyitva tartás fn ~ok, ~t, ~a heures d'ouverture 5 

őszibarack fn ~ok, ~ot, ~ja pêche 5 

ötlet 
   Jó ötlet. 

fn ~ek, ~et, ~e Idée 
   bonne idée 

5 

palacsinta 
   Milyen palacsintát kér? 

fn ~’k, ~’t, ~’ja palacsinta – crêpes hongroises - 
   Combien de palacsinta voulez-vous ? 

5 

pálinka fn ~’k, ~’t, ~’ja palinka -  liqueur de pêche - 5 

paradicsom fn ~ok, ~ot, ~a tomate 5 

paradicsomleves fn ~ek, ~t, ~e soupe de tomates 5 
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parancsol 
    Mit parancsol? 

i ~ni, ~t, ~j désirer 
   Que désirez-vous ? 

5 

pékáru fn ~k, ~t, ~ja produits de boulangerie 5 

petrezselyem fn petrezselymek, petrezselymet, 
petrezselyme 

persil 5 

pincér fn ~ek, ~t, ~e serveur 5 

piros mn ~abb, ~an rouge 5 

pirospaprika fn ~’k, ~’t, ~’ja piment rouge 5 

pizza 
   Egy pizzát szeretnék rendelni. 

fn ~’k, ~’t, ~’ja pizza 
   Je voudrais commander une pizza. 

5 

pizzéria fn ~’k, ~’t, ~’ja pizzeria 5 

pizsama fn ~’k, ~’t, ~’ja pyjama 5 

pogácsa fn ~’k, ~’t, ~’ja pogatche (tourteau hongrois) 5 

pohár 
   egy pohár sör 

fn poharak, poharat, pohara verre 
   un verre de bière 

5 

póló fn ~k, ~t, ~ja t-shirt 5 

pörkölt fn ~ök/~ek, ~öt/~et, ~je ragoût hongrois 5 

próbafülke 
    Ott van a próbafülke. 

fn ~’k, ~’t, ~’je cabine d'essayage 
   La cabine d'essayage est là-bas. 

5 

pulóver fn ~ek, ~t, ~(j)e pullover 5 

rágó fn ~k, ~t, ~ja chewing-gum 5 

rántott 
   rántott hal 

mn ~abb, ~an frit 
   poisson frit 

5 

rántotta 
    Rántottát eszem reggelire. 

fn ~'k, ~'t, ~'ja œufs brouillés 
   Je mange des œufs brouillés au petit déjeuner. 

5 

recept 
    Tudok egy jó receptet. 

fn ~ek, ~et, ~je recette 
   Je connais une bonne recette. 

5 

reggeli 
   Mit eszel reggelire? 

fn ~k, ~t, ~je petit déjeuner 
   Que manges-tu au petit déjeuner ? 

5 

reggelizik vmit 
   Szendvicset reggelizem. 

i reggelizni, reggelizett, regelizz prendre qqch. au petit déjeuner 
   Je prends un sandwich au petit déjeuner. 

5 

rendel vmit 
   Pizzát szeretnék rendelni. 

i ~ni, ~t, ~j commander qqc. 
   Je voudrais commander une pizza. 

5 

rétes fn ~ek, ~t, ~e rétes (strudel hongrois) 5 
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   Meggyes rétest kérek.    Je voudrais un rétes aux guignes. 

rizs fn ~ek, ~t, ~e riz 5 

rosé fn ~k, ~t, ~ja rosé (vin) 5 

rózsaszín(ű) mn ~bb, ~en rose (couleur) 5 

rövid 
   rövid szoknya 
   rövid párbeszéd 

mn ~ebb, ~en court 
   jupe courte 
   court dialogue 

5 

rövidital fn ~ok, ~t, ~a alcool fort 5 

ruhadarab fn ~ok, ~ot, ~ja pièce de vêtement 5 

sajt 
   Fél kiló sajtot kérek. 

fn ~ok, ~ot, ~ja fromage 
   Je voudrais une livre / 500 gr de fromage. 

5 

sál fn ~ak, ~at, ~a châle 5 

salátabár fn ~ok, ~ot, ~ja bar à salades 5 

sapka fn ~’k, ~’t, ~’ja bonnet 5 

sárga mn ~'bb, ~'n jaune 5 

sárgabarack fn ~ok, ~ot, ~ja abricot 5 

sárgarépa fn ~’k, ~’t, ~’ja carotte 5 

savanyú mn ~bb, ~an acide 5 

savanyúság fn ~ok, ~ot, ~a légumes acidulés (pickles) 5 

sertéshús fn ~ok, ~t, ~a viande de porc 5 

só fn ~k, ~t, ~ja sel 5 

sokszor 
    A magyar ételek sokszor túl fűszeresek. 

e   souvent 
   Les plats hongrois sont souvent trop épicés. 

5 

sonka fn ~’k, ~’t, ~’ja jambon 5 

sótartó fn ~k, ~t, ~ja salière 5 

sótlan mn ~abb, ~ul sans sel, ce qui manque de sel 5 

sötétkék mn ~ebb, ~en bleu foncé 5 

spagetti fn ~k, ~t, ~je spaghetti 5 

specialitás 
   Mi az országod specialitása? 

fn ~ok, ~t, ~a spécialité (culinaire) 
   Quelles sont les spécialités de votre pays ? 

5 
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statisztika fn ~’k, ~’t, ~’ja statistique 5 

stb. (= satöbbi) e  etc. 5 

sült 
   sült csirke 

e  frit, cuit au four / à l'huile 
   poulet cuit 

5 

süt vmit 
   Kenyeret sütök. 
    Húst sütök. 

i ~ni, ~ött, süss cuire qqch. 
   Je cuis le pain. 
   Je cuis de la viande. 

5 

sütemény (= süti) fn ~ek, ~t, ~e pâtisserie, gâteau 5 

szállít vmit 
   Házhoz is szállítunk. 

i ~ani, ~ott, szállíts Livrer qqch. 
   Nous livrons aussi à domicile. 

5 

szalonna fn ~’k, ~’t, ~’ja lard 5 

szalvéta fn ~’k, ~’t, ~’ja napperon, serviette 5 

számla 
   A számlát, legyen szíves. 

fn ~’k, ~’t, ~’ja addition (restaurant) 
   L'addition, svp. 

5 

száraz 
   száraz kenyér 
   száraz vörösbor 

mn ~abb, ~an sec 
   pain sec 
   vin rouge sec 

5 

szatyor 
    Kér egy szatyrot? 

fn szatyrok, szatyrot, szatyra poche, sac 
   Voulez-vous un sac ? 

5 

szelet 
   egy szelet kenyér 
   egy szelet torta 

fn ~ek, ~et, ~e tranche, part 
   une tranche de pain 
   une part de gâteau 

5 

szendvics fn ~ek, ~et, ~e sandwich 5 

szendvicsbár fn ~ok, ~ot, ~ja bar à sandwiches 5 

szénsavas 
   szénsavas ásványvíz 

mn ~abb, ~an gazeux 
   eau minérale gazeuse 

5 

szénsavmentes 
   szénsavmentes ásványvíz 

mn ~ebb, ~en non gazeux 
   eau minérale non gazeuse 

5 

szilva fn ~’k, ~’t, ~’ja prune 5 

szokás 
   étkezési szokások 

fn ~ok, ~t, ~a habitude 
   habitudes alimentaires 

5 

szoknya fn ~’k, ~’t, ~’ja jupe 5 

szomjas 
   Szomjas vagyok. 

mn ~abb, ~an assoiffé 
   J'ai soif. 

5 
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szótag fn ~ok, ~ot, ~ja syllabe 5 

szőlő fn ~k, ~t, ~je raisin 5 

szöveg fn ~ek, ~et, ~e texte 5 

szűk 
   szűk nadrág 

mn ~ebb, ~en étroit 
   pantalon étroit 

5 

szürke mn ~'bb, ~'n gris 5 

szürkéskék mn ~ebb, ~en gris-bleu 5 

tábla 
   egy tábla csokoládé 

fn ~’k, ~’t, ~’ja tablette 
   une tablette de chocolat 

5 

táplálkozik 
    Egészségesen táplálkozom. 

i táplálkozni, táplálkozott, 
táplálkozz 

se nourrir 
   Je me nourris sainement. 

5 

tatárbifsztek fn ~ek, ~et, ~(j)e bifteck tartare 5 

tea fn ~’k, ~’t, ~’ja thé 5 

teakülönlegesség fn ~ek, ~et, ~e spécialité de thé 5 

tej 
    Tejet iszom reggelire. 

fn ~ek, ~et, ~e lait 
   Je bois du lait au petit déjeuner. 

5 

tejföl fn ~ök, ~t, ~je crème fraiche 5 

tejszín fn ~ek, ~t, ~je crème de lait 5 

tejtermék fn ~ek, ~et, ~e produit laitier 5 

teljes  
   egy teljes nap 

mn ~ebb, ~en entier 
   toute une journée 

5 

tesz vmit vhova 
   Zöldséget teszek a levesbe. 

i tenni, tett, tégy/tegyél mettre qqc. qqp. 
   Je met des légumes dans la soupe. 

5 

tészta fn ~’k, ~’t, ~’ja pâtes 5 

tévé  
   Tévét nézek. 

fn ~k, ~t, ~je télé 
   Je regarde la télé. 

5 

tipikus 
   tipikus étel 

mn ~abb, ~an typique 
   plat typique 

5 

tojás 
   Hány tojás kell a palacsintába? 

fn ~ok, ~t, ~a œuf 
   Combien d'œufs nécessite lès crepes ? 

5 

tornacipő fn ~k, ~t, ~je chaussures de sport 5 

torta fn ~’k, ~’t, ~’ja gâteau, tarte 5 
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tök fn ~ök, ~öt, ~e citrouille 5 

tölt időt vhol 
   A nők kb. 109 órát töltenek a próbafülkében. 

i ~eni, ~ött, tölts passer du temps qqp. 
   Les femmes passent environ 109 heures dans les cabines d'essayage. 

5 

töltött 
   töltött káposzta 

mn ~ebb, ~en farci 
   chou farci (plat hongrois) 

5 

túró fn ~k, ~t, ~ja fromage blanc (aigre) 5 

tyúkhúsleves fn ~ek, ~t, ~e soupe de poule 5 

uborkasaláta fn ~’k, ~’t, ~’ja salade de concombre 5 

ugyanígy e   de façon similaire 5 

Unicum fn ~ok, ~ot, ~a Unicum (nom d'un liqueur) 5 

üdítő fn ~k, ~t, ~je soda 5 

üveg 
   egy üveg bor 

fn ~ek, ~et, ~(j)e bouteille 
   une bouteille de vin 

5 

vacsora fn ~’k, ~’t, ~’ja diner, souper 5 

vaj fn ~ak, ~at, ~a beurre 5 

valóban 
   A magyarok valóban sok húst esznek. 

e   réellement, vraiment 
   Les Hongrois mangent vraiment beaucoup de viande. 

5 

variál vmit  
   Mindig ugyanazt a három receptet variálom. 

i ~ni, ~t, ~j faire tourner / varier qqch. 
   Je fais toujours tourner les mêmes trois recettes. 

5 

vásárlás fn ~ok, ~t, ~a (l'action de faire des) achats, courses 5 

vásárló fn ~k, ~t, ~ja client, chaland 5 

vastag 
   vastag pulóver 

mn ~abb, ~an épais 
   pullover épais (chaud) 

5 

vegetáriánus 
   vegetáriánus ételek 

mn   végétarien 
   des plats végétariens 

5 

vegyes 
   vegyes köret 

mn ~ebb, ~en mélange 
   plat d'accompagnement mélangé 

5 

vékony 
   vékony blúz 

mn ~abb, ~an fin 
   blouse fine 

5 

vendég fn ~ek, ~et, ~e invité 5 

vesz vmit 
   Veszek egy üveg bort. 

i venni, vett, végy/vegyél acheter qqc. 
   J'achète une bouteille de vin. 

5 

világoskék mn ~ebb, ~en bleu clair 5 
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világoszöld mn ~ebb, ~en vert clair 5 

villa fn ~’k, ~’t, ~’ja fourchette 5 

vissza 
   Kétezer forintból kérek vissza. 

e   en retour   
   Je demande la monnaie sur 2 000 Ft. 

5 

visz vmit vhova 
   Szendvicset viszek az iskolába. 

i vinni, vitt, vigyél emporter qqc. qqp. 
   J'emporte un sandwich à  l'école. 

5 

vitamin 
   A paprikában sok vitamin van. 

fn ~ok, ~t, ~ja vitamine 
   Il y a beaucoup de vitamines dans le poivron. 

5 

vizespohár fn ~poharak, ~poharat, ~pohara verre à eau 5 

vörösbor fn ~ok, ~t, ~a vin rouge 5 

vöröshagyma (= hagyma) fn ~’k, ~’t, ~’ja oignon 5 

zokni fn ~k, ~t, ~ja chaussette 5 

zöldborsó fn ~k, ~t, ~ja petits pois 5 

zöldpaprika fn ~’k, ~’t, ~’ja poivron vert 5 

zöldség 
   Kell venni zöldséget. 

fn ~ek, ~et, ~e légume 
   Il faut acheter des légumes. 

5 

zöldségleves 
   Zöldséglevest főzök ebédre. 

fn ~ek, ~t, ~e soupe de légumes 
   Je fais de la soupe de légumes pour le déjeuner. 

5 

zsemle fn ~’k, ~’t, ~’je petit pain 5 

zsír fn ~ok, ~t, ~ja graisse 5 

zsíros 
   zsíros étel 

mn ~abb, ~an gras 
   plat gras 

5 

 


