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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK FRANCIA F 

ahogy 
   Az angolok nem úgy írják a szavakat, ahogy 
mondják. 

e  comme, de la même façon 
   Les Anglais n'écrivent pas les mots comme ils les disent. 

7 

antropológia 
   Kulturális antropológiát tanulok. 

fn ~’k, ~’t, ~’ja anthropologie 
   J'étudie l'anthropologie culturelle. 

7 

árul vmit 
   Autókat árulok. 

i ~ni, ~t, ~j vendre qqch. 
   Je vends des voitures.  

7 

átlagos 
   egy átlagos nap 

mn ~abb, ~an ordinaire 
   un jour ordinaire 

7 

autókereskedő 
   Autókereskedőként dolgozom. 

fn ~k, ~t, ~je vendeur de voitures 
   Je travaille comme vendeur de voitures. 

7 

bemegy vhova/vhonnan 
   Bemegyek az irodába. 

i bemenni, bement, menj be entrer qqp. / de qqp. 
   J'entre dans le bureau. 

7 

beül az autóba 
   Beülök az autóba. 

i ~ni, ~t, ülj be monter dans la voiture 
  Je monte dans la voiture. 

7 

bevásárol 
   Munka után bevásárolok. 

i ~ni, ~t, vásárolj be faire les courses 
   Je fais les courses après le travail. 

7 

birtokos 
   birtokos személyjel 

mn  possessif 
   terminaison possessive 

7 

boldog 
   Boldog vagyok. 

mn ~abb, ~an heureux 
   Je suis heureux. 

7 

cég 
   Van egy cégem. 
   Egy cégnél dolgozom. 

fn ~ek, ~et, ~e entreprise 
   J'ai une entreprise. 
   Je travaille dans une entreprise. 

7 

csörög 
   Csörög az óra. 

i ~ni, csörgött, ~j sonner 
   Le réveil sonne. 

7 

döntés 
   nehéz döntés 

fn ~ek, ~t, ~e décision 
   décision difficile 

7 

döntési  
   döntési szabadság 

mn   décisionnel, de décision 
   liberté de décision 

7 

éjjel (= éjszaka) 
   Éjjel egy óra van. 

fn ~ek, ~t, ~e nuit 
   Il est une heure du matin. 

7 

elégedetlen vmivel 
   Elégedetlen vagyok a munkámmal. 

mn ~ebb, ~ül insatisfait de qqch. 
   Je suis insatisfait de mon travail. 

7 

elégedett vmivel 
   Elégedett vagyok a munkámmal. 

mn ~ebb, ~en être satisfait de qqc. 
   Je suis satisfait de mon travail. 

7 
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elégedettség fn ~et, ~e satisfaction 7 

előny 
   A munkám előnye, hogy sok szabadnapot 
kapok. 

fn ~ök, ~t, ~e avantage 
   L'avantage de mon travail est que j'ai beaucoup de jours de congé. 

7 

elválik 
   Az igekötő elválik. 

i elválni, elvált, válj el être séparé 
   Le préfixe verbal est séparé. 

7 

emelet 
   Felmegyek az első emeletre. 

fn ~ek, ~et, ~e étage 
   Je monte au premier étage. 

7 

érdekel vkit 
   Sok magyart érdekel, melyik foglalkozások 
népszerűek külföldön. 

i ~ni, ~t, ~j intéresser qqn. 
   Beaucoup de Hongrois sont intéressés par les professions populaires à 
l'étranger. 

7 

érzés 
   Jó érzés, hogy ... 

fn ~ek, ~t, ~e sensation, sentiment 
  C'est une bonne sensation que... 

7 

eszperantó mn ~ul espéranto 7 

fárasztó 
 A munkám elég fárasztó. 

mn ~bb, ~an fatigant 
   Mon travail est assez fatigant. 

7 

felkel 
   Hétkor kelek fel. 

i ~ni, ~t, kelj fel se lever 
   Je me lève à sept heures. 

7 

felmegy vhova/vhonnan 
   Felmegyek az első emeletre. 

i felmenni, felment, menj fel monter qqp. / de qqp. 
   Je monte au premier étage. 

7 

felöltözik i felöltözni, felöltözött, öltözz fel s'habiller 7 

fizetés 
   Magas fizetésem van. 

fn ~ek, ~t, ~e salaire 
   J'ai un salaire élevé. 

7 

frusztráló mn ~bb, ~(a)n frustrant 7 

fürdő (= fürdőszoba) fn ~k, ~t, ~je salle de bain 7 

gyógyít vkit/vmit 
   Az orvos betegeket gyógyít. 

i ~ani, ~ott, gyógyíts soigner qqn. / qqc. 
   Le médecin soigne les malades. 

7 

gyűjt vmit 
   Információt gyűjtök. 

i ~eni, ~ött, gyűjts transmettre qqc. 
   Je transmets une information 

7 

hatalmas 
   hatalmas metropolisz 

mn ~abb, ~an gigantesque 
   métropole gigantesque 

7 

határozatlan 
   határozatlan ragozás 

mn ~abb, ~ul indéfini 
   conjugaison indéfinie 

7 

határozott 
   határozott ragozás 

mn ~abb, ~an défini 
   conjugaison définie 

7 

hátrány fn ~ok, ~t, ~a inconvénient 7 
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   A munkám hátránya, hogy keveset keresek.    L'inconvénient de mon travail, est que je gagne peu. 

hazaér 
   Ötkor érek haza. 

i ~ni, ~t, érj haza rentrer à la maison 
   Je rentre à la maison à cinq heures. 

7 

hegycsúcs fn ~ok, ~ot, ~a sommet de montagne 7 

herceg 
   A kis herceg 

fn ~ek, ~et, ~e prince 
   Le petit prince 

7 

hiányzik vkinek vmi/vki  
   Zitának hiányzik Dénes. 

i hiányozni, hiányzott, hiányzott manquer à quelqu'un 
   Dénes manque à Zita. 

7 

igekötő fn ~k, ~t, ~je préfixe verbal 7 

így 
   Ez így van. 

e  ainsi 
   C'est ainsi. 

7 

ismerős 
   Egy ismerősömtől tudom, hogy ... 

fn ~ök, ~t, ~e connaissance (personne) 
   Je sais d'une connaissance que... 

7 

kanapé fn ~k, ~t, ~ja canapé 7 

karrierlehetőség 
  A cégemnél vannak karrierlehetőségek. 

fn ~ek, ~et, ~e possibilités de carrière 
  Il y a des possibilités de carrière dans mon entreprise. 

7 

katasztrófa 
   Kész katasztrófa, ha ... 

fn ~’k, ~’t, ~’ja catastrophe 
   C'est une vraie catastrophe, si... 

7 

keres (pénzt) 
   Sokat/Keveset keresek. 

i ~ni, ~ett, keress gagner (argent) 
   Je gagne beaucoup / peu. 

7 

későn 
   Zita későn fekszik le. 

mn   tard 
   Zita se couche tard. 

7 

kész 
   kész katasztrófa, ha ... 

mn ~en ici: vrai, véritable 
   C'est une vraie catastrophe, si... 

7 

kijön vhonnan/vhova 
   Kijövök az irodából. 

i kijönni, kijött, gyere ki sortir de qqp. / qqp. 
   Je sors du bureau. 

7 

kimegy vhova 
   Kimegyek a parkolóba. 

i kimenni, kiment, menj ki sortir pour aller qqp. 
   Je sors pour aller au parking. 

7 

kiszáll vhonnan 
   Kiszállok az autóból. 

i ~ni, ~t, szállj ki sortir (d'un véhicule) 
   Je sors de la voiture. 

7 

kommunikáció 
   A kommunikáció nagyon fontos az életben. 

fn ~k, ~t, ~ja communication 
   La communication est très importante dans la vie. 

7 

körül 
   Hét körül kelek fel. 

e   environ, vers 
   Je me lève vers sept heures. 

7 

kötőhang fn ~ok, ~ot, ~ja voyelle de liaison 7 

középhegység fn ~ek, ~et, ~e moyennes montagnes 7 
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latin mn ~ul latin 7 

lefekszik 
   Tízkor fekszem le. 

i lefeküdni, lefeküdt, feküdj le se coucher 
   Je me couche à dix heures. 

7 

lemegy vhova/vhonnan 
   Lemegyek a parkolóba. 

i lemenni, lement, menj le descendre vers qqp. / de qqp.  
   Je descends au parking. 

7 

leül (vhova) 
   Leülök. 
   Leülök a kanapéra. 

i ~ni, ~t, ülj le s'asseoir 
   Je m'asseois. 
   Je m'asseois sur le canapé. 

7 

magántanár 
   Magántanárnál tanulok angolul. 

fn ~ok, ~t, ~a professeur privé 
   J'apprends l'anglais avec un professeur privé. 

7 

megáll 
   Megáll az élet. 

i ~ni, ~t, állj meg s'arrêter, prendre fin 
   La vie s'arrête. 

7 

megint 
  Délután megint telefonálok. 

e   à nouveau 
   Je téléphonerai à nouveau dans l'après-midi. 

7 

megoldás 
   Megoldást keresek. 

fn ~ok, ~t, ~a solution 
   Je cherche une solution. 

7 

megtalál vmit 
  Itt mindent megtalálok. 

i ~ni, ~t, találj meg trouver qqch. 
   On trouve tout ici. 

7 

mindannyian 
   Mindannyian szeretjük a magyar nyelvet. 

e   tous 
   Nous aimons tous la langue hongroise. 

7 

mióta? 
   Mióta tanulsz magyarul? 

e   depuis quand ? 
   Depuis quand apprends-tu le hongrois ? 

7 

motiváció fn ~k, ~t, ~ja motivation 7 

motivál vkit i ~ni, ~t, ~j motiver qqn. 7 

mozijegy fn ~ek, ~et, ~e ticket de cinéma 7 

multinacionális 
   multinacionális cég 

mn ~abb, ~an multinationale 
   entreprise multinationale 

7 

munkalehetőség fn ~ek, ~et, ~e possibilité d'emploi 7 

munkanélküli 
   Munkanélküli vagyok. 

fn ~ek, ~t, ~je chômeur 
   Je suis chômeur. 

7 

munkaszüneti nap fn ~ok, ~ot, ~ja jour férié 7 

napló  
   Naplót írok. 

fn ~k, ~t, ~ja journal personnel, intime 
   Je tiens un journal intime. 

7 

negatívum fn ~ok, ~ot, ~a aspect négatif 7 

néni 
   Margit néni 

fn ~k, ~t, ~je tante 
   tante Margit 

7 
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nevel vkit 
   Gyereket nevelek. 

i ~ni, ~t, ~j élever qqn. 
   J'élève un enfant. 

7 

nyelvtanulás fn ~t, ~a apprentissage de langue 7 

olvasás 
   Az olvasás segít a nyelvtanulásban. 

fn ~t, ~a lecture 
   La lecture aide à l'apprentissage des langues. 

7 

optikus fn ~ok, ~t, ~a opticien 7 

oroszóra 
    Tegnap volt az első oroszórám. 

fn ~’k, ~’t, ~’ja cours de russe 
   Hier j'ai eu mon premier cours de russe. 

7 

óta 
   Március óta tanulok latinul. 

e   depuis 
   J'apprends le latin depuis mars. 

7 

ösztöndíj 
   Ösztöndíjjal vagyok Tokióban. 

fn ~ak, ~at, ~a bourse d'études 
   Je suis à Tokyo grâce à une bourse d'études. 

7 

pilóta fn ~’k, ~’t, ~’ja pilote 7 

pozitívum fn ~ok, ~ot, ~a aspect positif 7 

prezentáció 
   Prezentációt tartok. 

fn ~k, ~t, ~ja présentation, exposé 
   Je prépare un exposé. 

7 

próbál 
   Próbálok segíteni másoknak. 

i ~ni, ~t, ~j essayer 
   J'essaie d'aider les autres. 

7 

pszichológia fn ~’k, ~’t, ~’ja psychologie 7 

sms fn ~ek, ~t, ~e sms 7 

sós 
    A leves túl sós. 

mn ~abb, ~an salé 
   La soupe est trop salée. 

7 

stresszes 
  A munkám stresszes. 

mn ~ebb, ~en stressant 
   Mon travail est stressant. 

7 

szak 
   antropológia szak 

fn ~ok, ~ot, ~ja spécialité (universitaire) 
   spécialité anthropologie 

7 

szakdolgozat 
   A szakdolgozatomat írom. 

fn ~ok, ~ot, ~a thèse de Master 
   J'écris une (ma) thèse de Master. 

7 

szakos 
   Antropológia szakos egyetemista vagyok. 

mn   (étudiant) en une spécialité 
   Je suis étudiant en anthropologie. 

7 

személyjel 
   birtokos személyjel 

fn ~ek, ~et, ~e terminaison personnelle 
   terminaison personnelle de possession 

7 

szemeszter 
   Egy szemesztert Tokióban töltök. 

fn ~ek, ~t, ~e semestre 
   Je passe un semestre à Tokyo. 

7 

szféra 
   üzleti szféra 

fn ~’k, ~’t, ~’ja sphère 
   sphère des affaires 

7 
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szkájpol vkivel 
   Zitával szkájpolok. 

i ~ni, ~t, ~j communiquer par Skype avec qqn. 
   Je communique par Skype avec Zita. 

7 

szláv 
   szláv nyelvek 

mn ~ul slave 
   langues slaves 

7 

szünet  
   Egy óra szünetet tartunk. 

fn ~ek, ~et, ~e pause 
   Nous faisons une pause d'une heure. 

7 

tanítónő fn ~k, ~t, ~je institutrice 7 

terasz 
   Kimegyek a teraszra. 

fn ~ok, ~t, ~a terrasse 
   Je sors sur la terrasse. 

7 

termékmenedzser fn ~ek, ~t, ~e chef (manager et gérant) de produit 7 

tesztel vmit 
   Programokat tesztelek. 

i ~ni, ~t, ~j tester qqch. 
   Je teste des programmes. 

7 

tulajdonnév fn ~nevek, ~neket, ~neve nom propre 7 

újságcikk 
   Egy újságcikket olvasok. 

fn ~ek, ~et, ~e article de journal 
   Je lis un article de journal. 

7 

unió 
   Európai Unió 

fn ~k, ~t, ~ja union 
   Union Européenne 

7 

ügyfél 
    Ügyfelekkel tárgyalok. 

fn ~felek, ~felet, ~fele client 
   Je négocie avec des clients. 

7 

vállalkozó fn ~k, ~t, ~ja entrepreneur 7 

valószínűleg 
   Ez valószínűleg igaz. 

e   probablement 
   C'est probablement vrai. 

7 

vezet vmit 
   Egy céget vezetek. 
   Autót vezetek. 

i ~ni, ~ett, vezess diriger qqch., conduire 
   Je dirige un entreprise. 
   Je conduis une voiture. 

7 

zuhanyozik 
    Reggel zuhanyozom. 

i zuhanyozni, zuhanyozott, 
zuhanyozz 

se doucher 
   Je me douche le matin. 

7 

 


