fabrikál barkácsol, bütyköl, eszkábál, fúr-farag, tákol, készít, összeállít vmit, gyárt; kohol, kiagyal
fabula mese, állatmese, tanító mese, monda, rege
facér szabad, nincs elfoglaltsága, munkája, állás nélküli; magányos, nincs élettársa
fach (levél)rekesz, fiók, tartó
fajansz mázas agyagedény (Faenzából ered)
fakír kóborló, kolduló hindu szerzetes; bűvészfogásokat bemutató indiai koldus; önmegtagadó,
önsanyargató, igénytelen, sok fájdalmat tűrő ember
fakszimile hasonmás (kiadás); → fax
fakszni szeszély, hóbort, bogár, rigolya
faktor összetevő, tényező, szorzó; ügylő, sáfár, intéző, gondnok, művezető
faktótum mindenes, mindenben jártas, mindenhez értő, vkinek a jobbkeze, ezerszakmás MA, sok
szakmás MA, mindenszakmás MA
faktum tény, megtörtént, valóságos esemény, eset, jelenség
faktúra áruszámla, bizonylat; műv ecsetkezelés, műszaki kivitelezés, csinálásmód
fakultatív szabadon, tetszés szerint választható v. választott, nem kötelező, önkéntes
fakultáció tetszés szerinti választás különböző kötelező tantárgyak, képzési szakirányok között
fakultás egyetemi kar, tagozat; képesség, rátermettség
falanszter közös termelésen és fogyasztáson alapuló zárt közösség, az egyént elnyomó merev, gépies
társadalmi rendszer; F. M. Ch. Fourier (1772-1837) jövőképe
fals hamis, hamisított, ál, téves, megtévesztő, nem valódi, valótlan, hazug, csaló, utánzott, látszat-,
mű-, művi; silány, csinált, mondvacsinált, ármányos, körmönfont, szemforgató
família család, rokonság, hozzátartozók, atyafiság, háznép, pereputty, lende N, R, nemzetség
famulus segéd, szolga, vkinek a jobbkeze, segítője, a tudós kedvelt tanítványa
fanatikus ádáz, bősz (gyűlölet), bőszült, dühödt, dühült, nekidühödött, buzgó, elfogult, féktelen,
lelkes, megszállott, törhetetlen, elvakult, vakbuzgó, vakhitű, türelmetlen, vérmes, rajongó; ~an
tűzön-vízen (híve), veszetten, buzgón stb.
fanatizál bőszít, hevít, loval
fanatizmus vakbuzgóság, hitdüh CzF
fantasztikus (görög: láng, ragyogás, megmutatkozás) nagyszerű, kitűnő, óriási, egetverő; álomszerű, ábrándos, meseszerű, mesés, regeszerű, regényes; boszorkányos, varázslatos, varázsos,
elbűvölő, káprázatos, tündökletes, csodálatos, csodás, délibábos, fellegjáró, hátborzongató,
lidérces, kísérteties, elképesztő, döbbenetes, különös, megrökönyítő, hökkentő, hihetetlen,
képtelen, valószínűtlen, képzelt, képzelet szülte
fantazma, fantazmagória agyrém, rémlátás, jelenés, látomás, délibábos terv, elképzelés, agyszülemény
fantázia képzelet, képzelődés; alkotóerő, képzelőerő, képzelőtehetség; bűvkép ML, ábránd (rögtönzésszerű zenedarab)
fantom árny, ábrándkép, bábu, bábrém, jelenés, kísértet, látomás, lázálom, agyrém, rémkép; ~kép
vélt arckép PSz, alak, minta (rendőrségi, orvosi használatra); → cég
farizeizmus kegygőg ML
farizeus a Tórához szigorúan ragaszkodó zsidó vallási-politikai párt tagja
farizeus képmutató, szemforgató, álszent, szenteskedő, szentelgő, álnok, kétszínű, kétkulacsos,
sunyi, rókalelkű
farm (föld)birtok, gazdaság, javadalom, tanya, udvarház, uradalom, ültetvény
farmako- gyógyszer-, ír, gyógyszerészeti
farmernadrág → jeans
farsang vízkereszt és hamvazó szerda közé eső időszak
farsang álarcos bál, dínom-dánom, mulatság, táncvigalom
fasiszta fajrajongó, faj(os)di (nézet), fajelvű; mások kárára saját népét, faját, vallását nagyratartó,
minden másnál jobbnak, értékesebbnek tartó
fasírt, fasírozott húspogácsa, vagdalt hús, vagdalka, húsdara, darált hús, sült hús, (hús)darasült; →
hasé

fatalista végzetben megnyugvó, végzethívő
fatalitás elkerülhetetlen csapás, baj, viszontagság
fatális végzetes, végzetszerű, halálos, gyászos, áldatlan, átkos, veszedelmes, vészhozó; baljóslatú,
elkerülhetetlen, kivédhetetlen, szerencsétlen, jóvátehetetlen, bajos, kellemetlen, kényes, szorult
(helyzet), zavaró (körülmény)
fater apa, édesapa
fault ang hiba, gáncs, dancs, szabálytalankodás, szabálytalanság (labdajátékokban)
fauna állatvilág, állatország CzF; állatok összessége egy meghatározott területen
favorit pártfogolt, kegyelt, kedvenc, kitüntetett, kivételes bánásmódban részesített, üdvöske, lelkem
adta, szívem csücske, szeretett személy; esélyes, befutó, nyerő, legesélyesebb induló, versenyző;
pl. a ló, melyre legtöbben fogadnak
favorizál kedvel, kegyel, kitüntet, vkivel kivételez, vkit előnyben részesít, tüntetőleg felkap, divatba hoz, pártfogol, futtat, támogat
fax levelezőgép MA, távmásoló; távlap, léglap, képsürgöny; ~ol gépen levelez, távmásol
fazon szabás, minta, szabásminta, megmunkálás, szabásmód; személy, ember, emberke, férfi,
mókus, pofa, alak, ürge
fád egykedvű, kedélytelen, kedvetlen, kelletlen, unott, unalmas, untas, fancsali, ízetlen, pállott
fájl, file ang (számítógépen) állomány, adatfiók MI, adathalmaz
fáma hír, hírnév, híresztelés, mendemonda, szóbeszéd
fárosz világítótorony, irányfény, jelzővilágítás; vezéreszme, vezérlő, irányító szellem
fásli rugalmas, kötöző pólya
fátum végzet, sors (szomorú, kegyetlen)
fázis idő, időszak; szakasz; holdváltozás; változás, változat, körülmény; alakulás, állapot, állás, fejlemény, fejlettségi fokozat, fejlődési fok v. pont, fejlődmény, fekvés, fényváltozás; váltóáram
pillanatnyi állapota; → periódus
február jégbontó hava, télutói, böjtelői, böjtelő hava, másodhó, vizező, kanta, Vízöntő hava (január
21 - február 20)
fecni papírcsík, kis papírszelet; rongydarab
federáció → föderáció
felni keréktárcsa
felsrófol felcsigáz, felhúz vkit
feminin női, nőies, elpuhult, férfiatlan; ~um nyelvt nőnem; → maszkulin
feminista nőjogvédő, nőpárti
feminizmus nőmozgalom; nők jogaiért, egyenjogúságáért küzdő mozgalom; nőiesség, nőies jelleg
fenomenális akció hallatlan, hihetetlen, nem mindennapi, rendkívüli, ritka árleszállítás, árzuhanás,
kedvezmények
fenotípus küljelleg, külalak, megjelenés; vmely élőlény megjelenési sajátosságainak összessége
fer, fair ang méltányos, helyes, illő, igazságos, jogos, tisztességes, törvényes
fermentál (meg)erjeszt, fülleszt
fermentum → enzim
fertály Viertel ném fn (város-, lakó)negyed; negyed, negyedrész, rész; alfél, hátsó fél, fenék
fertilitás termékenység, termékenységi arányszám
fess csinos, deli, divatos, helyes, kacki, kackiás, nyalka, szemrevaló, rendes, takaros, ügyes
fesztivál ünnep(ség)sorozat, tavaszi dalnapok, hét, hetek, ünnepi játékok, díszverseny, közlátvány,
találkozó, (mozi) szemle, műszemle PSz, (látványos, hangos) ünnepi esemény-, rendezvény- v.
előadássorozat (nagyszabású, gyakran nemzetközi részvétellel)
fetisizál vakon, szinte félistenként tisztel vkit
feudalizmus hűbériség, hűbéri rendszer, hűbéruralom
feudális hűbéri, hűbéres, hűbérúri
fétis bűvös tárgy, bűvtárgy, varázserejű, szerencsét hozó, tárgy; természet feletti erejűnek hitt,
vallásos tiszteletben álló, bajtól óvónak, szerencsét hozónak képzelt kisebb tárgy; vmi pénz v.
vagyontárgy, melynek mindenek fölött való jelentőséget tulajdonítanak; módosíthatatlannak

tartott vélemény, gondolat, elv; a test vmely része, a vele érintkező tárgy (kesztyű, harisnya),
mely kóros hajlamú személyek nemi gerjedelmét előidézi v. fokozza
fiaskó kudarc, felsülés, bukás, leégés, balsiker, sikertelenség, vereség
fiáker kétlovas bérkocsi
fibula díszcsat, díszkapocs, melltű; szárkapocs, lábszárcsont
fifika furfang, fortély, ravaszság
figura ábra, ábrázolás, alak, kép, rajz; furcsa ember, nevetséges alak, világcsúfja; ~tív látványszerű,
a valóság tárgyait ábrázoló (művészet), alakos, alakokból álló (dísz); képletes, átvitt értelmű
(beszéd, szólás, kifejezés)
figuráció alakzat, jellegzetes alak; zene alakzat; a zenét élénkítő, díszítő hanghatások
figurális alakábrázoló, emberi v. állati alakot ábrázoló; pl. művészet, művészi alkotás; valós
(jelképes, nem elvont ábrázolás)
fikció kitalálás, elmeszülemény, koholmány
fiktív állítólagos, feltételezett, feltett, képzeletbeli, képzelt, kitalált, koholt, költött, nem bizonyított,
hamis, névleges
filantróp emberbarát, emberszerető, jótékony(kodó) személy
filatélia bélyeggyűjtés, bélyegforgalmazás
filc nemez; ~toll rostirón
filé bélszín, színhús, kicsontozott, csont nélküli hússzelet
filharmónia zenetársaság, zenekedvelők, zenészek társasága
filing cabinet ang fióktár, irattár
filigrán apró, törékeny, karcsú, kecses, légies, vékonyka
filiszter nyárspolgár, kispolgár
film mozi, mozgókép, képjáték, mozgóképre felvett alkotás, pergő(s); fényszalag KD, fényérzékeny
anyag, hártya, pille (bevonat), vékony bevonat; műanyagszalag, moziszalag, mozgókép szalag
(álló- és mozgóképek felvételéhez); ~színház mozi, mozgókép színház, fényszínház; ~sztár
mozicsillag
filodendron könnyezőpálma, levélfa
filogenezis törzsfejlődés, melynek során meglévő fajokból új fajok alakulnak ki
filológia irodalomtan, iralom U, írott műveltség kutatása, tana; vmely nép műveltségével, nyelvével,
irodalmával az írott emlékek alapján foglalkozó tudomány; forráskutatás, szövegelemzés
filológus iralmász
filoszemita zsidóbarát, zsidórajongó
filozofál bölcselkedik, elmélkedik, okoskodik, töpreng
filozófia bölcselet, bölcsészet; eszmerendszer, világnézet, világösszkép PSz, gondolkodásmód,
életfelfogás
filozófus bölcselő, bölcsész, tudós; bölcs, gondolkodó; lényeglátó, higgadt, józan, megfontolt,
nyugodt ember
filter aprószemű szűrő, szűrőkészülék; ~es szűrős; így árusított v. forgalmazott tea, szivarka
financiális fizetési, pénzelési, pénzügyi, tőkebefektetési, vagyoni
finanszíroz befektet, fizet, pénzel, pénzigényt fedez, pénzt ad, kerít v. szerez, pénzzel ellát, vminek
pénzügyi oldalát ellátja, viseli a költséget
finálé színpadi (zenés) zárójelenet, befejezés, vég, befejező tétel
finánc pénzügyőr, vámőr, vámtisztviselő, vámos
findzsa (kávés)csésze, bögre
finesz vminek a csínja-bínja, nyitja, fortély, furfang, agyafúrtság; ~es ravasz, fortélyos, furfangos,
eszes, agyafúrt, csavaros észjárású, más eszén túljáró
finis vég, vminek a vége; vmely küzdelem, verseny végső szakasza, végső hajrá, végső erőfeszítés,
végső nekirugaszkodás; ~el végsőz
finnista finnológus finnész
finnugorista, finnugrista finnugoros nyelvész, 'finnugrász'
fiola üvegcse gyógyszereknek, vegyszereknek

firma (anya-, leány-) vállalat, üzem, gyáregyüttes; jómadár, kétes hírű ember, mihaszna
fiskális fn ügyvéd; mn (állam)kincstári
fisztula sipoly
fitotéka gyógynövény-kereskedés, gyógyfűtár
fittnesz, fittség, fitness ang edzettség, állóképesség, jó egészségi állapot, erőnlét
fix állandó, végleges, változatlan, álló, mozdulatlan, szilárd, biztos, bizonyos, merev (tekintet),
rögzített (tárgy), meghatározott, megszabott; ~a idea rögeszme, kényszerképzet, vkinek a
hóbortja, bogara, vesszőparipája; ~ál állandósít, meghatároz, megállapít (díjat), merevít,
megerősít, megszilárdít, rögzít (fényképet); ~íroz valakit erősen néz; vonzódásból v. kihívóan
hosszan néz, nyilaz, bámul vkit, rászemez SzF
fizika természettan
fizikai aktivitás testi mozgás, tevékenység
fizikum testi felépítés, szervezet
fizikus természettanász
fiziognómia arcjáték, arcjátéktan, arcjeltan CzF, testi jelleg, kinézés (élőlényé); arckifejezés és
arcvonások együttese; a bennük tükröződő lelki folyamatok tanulmányozása
fiziológia élettan, szervtan
flakon illatszeres üveg, pélke U, köpice R, üvegcse R, hengeres tartóedény műanyagból
flanc hivalkodás, fitogtatás, cifrálkodás, nagyzás, nagyzolás, pimpó N, píp N; ~ol cifrálkodik,
henceg, kérkedve mutogat, hivalkodó módon öltözködik, piperkedik, nagyzol, nagyzolva él,
pöffeszkedik, pimpóz N, pípez, feszít, rázza a rongyot, úrhatnámkodik
flangál csatangol, csavarog, csámborog, cselleng, kóborol, lézeng, lődörög, ődöng, őgyeleg, ténfereg
flaska üveg, butykos
flastrom tapasz, sebtapasz; szépségtapasz (ami anyajegynek tűnik)
flaszter útburkolat, utcakövezet
flegma nyugalom, hidegvér, csigavér, egykedvűség, fásultság, közöny, nemtörődömség, tunyaság,
renyheség; ~tikus közömbös, közönyös, fásult, egykedvű, hidegvérű, nyugodt, érzéketlen
flekk újsághasáb, egy oldal gépelt szöveg; 1500 leütésnyi szöveg; cipőtalpfolt; folt, takargatnivaló
flekken rostélyos, faszenen és roston sült hús
flexibilis hajlékony, rugalmas, képlékeny, alakítható; készséges, simulékony, együttműködő,
alkalmazkodó
flint tűzkő, kova(kő), tűzkova
flitter pillantyú, csillódísz SzF
floppi, floppy disk ang adattároló lemez, delejlemez GYL, hajlékony lemez, kislemez; → CD
flott gátlások nélküli, fesztelen, könnyed, ügyes, gyors
flotta hajóhad, hajósereg, hajóraj; ~bázis hadi-tengerészeti támaszpont
flóra növényzet, növényvilág, növényország; növények összessége egy adott területen
flóta fuvola, síp, fúvóhangszer
flört lebelgés MAd, enyelgés, játékos kacérkodás, könnyed udvarlás, legyeskedés; futó szerelmi
játék, kaland, viszony
fluktuál ingadozik, hullámzik, gyorsan (szabálytalanul) változik
foci, labdarúgás; ~meccs labdarúgó mérkőzés; ~zik labdarúgással foglalkozik, rúgja a labdát; →
football
fogtechnikus fogműves
folder ang irattartó, (irat)fogla ML
folklór néphagyomány, népi műveltség; (nép)szokástan, szellemi néprajz; ~isztikus néphagyományokhoz tartozó
folk trió három tagú népi együttes
fonetika nyelvt hangtan
fonetikus mn hangok szerinti; fn hangtanász
fonéma értelemhordozó hang; megváltoztatásával a szó jelentése is megváltozik

football ang futball, foci labdarúgás, rugdi, rúglabda, dönge, a „bőr”; focista labdarúgó; → foci
formáció kialakulás, kifejlődés; alakzat, alakulat, (kőzet)képződmény, réteg; egységes társulást
alkotó növények összessége; (katonai) alakulat, egység
formális alaki, külsődleges, csak külsőleges, lényegtelen, névleges, a látszat kedvéért megtett;
valóságos, szemmel látható, nyilvánvaló, félre nem érthető~ kapcsolat hivatalos kapcsolat; →
informális
formátum arány, alak, (szabványos) méret, mérv
formula állandósult, megszokott fordulat, kifejezésmód, szólásmód; elkészítési utasítás, útmutató,
képlet, minta, megoldás, eljárás; rövid összegezés, szabály, szabvány, kifejezés, tétel, tömör
meghatározás, bűvös ige, varázsszó
forsz vminek a nyitja, a megoldáshoz vezető fogás; vkinek az erős oldala, különös készsége
forszíroz erőltet, erőszakol, kényszerít, kicsikar, kierőszakol, hajszol, unszol, sarkall, sarkában van,
siettet, csigáz (hatást), sürget, sürgelmez, szorgalmaz
foszforeszkál fénylik, villog, villódzik, villózik (a sötétben)
fosszília kövület, ősmaradvány, megkövesedett állat v. növény
fotel karosszék, karszék (párnázott), párnaszék R, támlány U, gondolkozószék
fotoriport képes, fényképes, mozgóképes beszámoló, hír, eseményfelvétel
fotoszintézis fénymegkötés MA
fotó fénykép, kép, felvétel, tényrajz; ~galéria fényképkiállítás, -tárlat; ~gén jól fényképezhető, jól
mutat a fényképen; ~gráfia fényképészet; ~kópia fény(kép)másolat, fénymás; ~modell élőkép a
fényképhez, fénykép alany, képalany, képre való; ~művész fényképész, fényképező művész,
fényíró; ~zás fényírászat, fényképészet; ~zik fényképez, felvételeket készít
fóbia iszony(at), iszonyodás, viszolygás, félelem, irtózás, utálat, undor; gyakran összetett szavak
második tagjaként, pl. agorafóbia
fókusz gyújtópont, góc, gócpont, középpont, központ; ~ál élesre állít; összpontosít
fólia vékony lap; papírvékonyságúra nyújtott fém v. műanyag
fólió könyv v. kézirat lapja; ívnagyság
fórum alkalom, hely, kör; főtér, köztér, vásártér; a közélet porondja, közélet, nyilvánosság, nyilvános szereplés; bíróság, ítélőszék, ítélkezési fok; törvényes hatóság, szervezet
föderáció szövetség, társulás, tömörülés, egyesülés, tengely, összállam; államok közötti szövetkezés
főnix fénymadár, tűzmadár
fragil törékeny, töredékeny, sérülékeny; beteges, erőtlen, gyenge, karcsú, kecses, kényes, légies,
vékony
frakció rész, részlet, részleg, töredék, alosztály; pártcsoport, pártbeli csoport, párttöredék, mely a
párt fő irányvonalával szembehelyezkedik, politikai párt országgyűlési v. önkormányzati
képviselőinek csoportja
frakk fecskefarkú férfikabát; mélyen kivágott, elöl derékig ér, hátul két keskeny, hosszú szárnyban
végződik; csak nagyon ünnepélyes alkalmakkor viselik
franc rosszseb, nyavalya, fészkes fene; vérbaj, bujakór, francia senyv, francia betegség
franchise ang fn használati jog, üzemeltetési jog; szabadalmi v. egyéb jog átengedése különleges
szerződéssel
frankománia franciarajongás, franciaimádat
frappáns csattanós, találó, hatásos, megkapó, hirtelen, meglepő, váratlan, megdöbbentő, meghökkentő, szembetűnő, felötlő
fräulein ném kisasszony, német nevelőnő
frazeológia szólásgyűjtemény, szólamtár, szólás- és kifejezéskészlet; szólamtan; a nyelvészetnek az
álllandó szókapcsolatokkal foglalkozó ága
frász nagy érzelmi hullám (vágy v. félelem), ijedtség; nyakleves, pofon
fráter testvér, barát, szerzetes; alak, pofa
frázis elcsépelt szólás v. kifejezés, közhely; nagyhangú, üres szólam
free ang szabad; ~ trade szabad kereskedelem
fregoli (< L. Fregoli, 19. századi olasz színész) átváltozó művész; kifordítható kabát; mennyezetre

erősített ruhaszárító; helyettesítő munkás
frekvencia rezgésszám, hullám percenkénti rezgésszáma; hang- és képsugárzó műsorok helye; az
előfordulás gyakorisága, sűrűsége; érverésszám
frekventatív nyelvt gyakorító (ige); nyelvünk bővelkedik ilyen igeképzőkben: ütö-get, szalad-gál,
buj-kál, álldo-gál, száll-dos, köh-écsel
frekventált forgalmas, gyakran használt, keresett, kiemelt, közkedvelt, népes (utca), sűrűn látogatott (helyek, kiállítások, személyek, terek)
frenetikus lelkes, tomboló, viharos (siker, taps), dühöngő, eszeveszett, fékevesztett, őrjöngő, őrült,
vad
freskó falfestmény, mennyezetfestmény
frigid hideg, nemileg érzéketlen (nő)
frikasszé vetrece, apróra vagdalt, zsírban sült hús mártással
frikció súrlódás, dörzsölés, koptatás
frissítés dátuma (utolsó) felújítás, módosítás v. változtatás kelte (rendszerint honlapon)
frivol könnyelmű, komolytalan, felelőtlen, könnyűvérű, léha, ledér, dévaj, vidám, kacér, pajkos,
pajzán, sikamlós, szeméremsértő, szemérmetlen, illetlen, illemsértő, tiszteletlen, erkölcstelen,
kegyeletsértő
frizőr fodrász, hajszobrász, hajnyíró, hajvágó
frizura hajviselet, haj, fésülés, fésület
frizsider hűtő(gép), hűtőkészülék
frocliz bosszant, húz, idegesít, ingerkedik, kötekedik, piszkál, ugrat
front arcél; előrész, homlok; homlokzat, homlokfal, oromfal; kat arcvonal, hadszíntér, harcmező,
harctér, vonal; szembenálló nézetek, irányzatok összeütközési területe; politikai egyesülés,
közös ügyért küzdő tábor, tömörülés, tömb; az időjárás hirtelen megváltozása; hideghullám,
meleghullám; két különböző hőmérsékletű légtömeg határfelülete; ~ális szemtől szembeni
(ütközés), homlokzati, homloki
frottír bolyhoska N
frufru homlokfürt, hajfürt, csinfürt, hajcsomó, tincs, bubók N, huncutka ML
fruska csitri, futri, kislány, süldőlány, kamaszlány
frusztráció akadályozottság, (meg)gátoltság bénító, kellemetlen érzése, csődérzés, kudarcérzés; ~s
tolerancia tűrőképesség; az akadályozottság érzésének elviselése
frusztrál akadályoz, gátol, (és ezzel) bosszant, ingerel vkit; ~t akadályozott; határozott tervében,
szándékában gátolt és ezért bosszús, ingerlékeny
fuccs! Vége! Elveszett! Oda az egész! Bedöglött! Kifújt! Füstbe ment!
fumarola (kén)gőzlő, működő tűzhányó, forró gáz forrása
fumigál lekicsinyel, lenéz, megvet, semmibe vesz
fundamentalizmus vakhitűség, vakvallástan, szélsőségesség, hajlíthatatlanság, óhitűség; a legrégibb vallási v. más hagyományokhoz szélsőségesen ragaszkodó magatartás, álláspont,
felfogás, mely mindennemű újítást, korszerűsítést elutasít
fundamentális alapvető, lényeges, sarkalatos, nélkülözhetetlen, kulcsfontosságú, szilárd, tartós
fundamentum alapzat, alap, megalapozás, támasz
fundus házhely, háztelek, kisbirtok, vmire szolgáló pénzalap; orv vmilyen testrész alja, feneke,
hátsó része, szemfenék
funkcionális működésnek megfelelő, rendeltetésszerű, rendeltetésének megfelelő, szándékkal
egyező
funkcionárius hivatalnok, tisztviselő, ügyintéző; társadalmi szervezet munkatársa, párt, választott,
magasabb rangú tisztségviselője
funkció beosztás, feladatkör, foglalatosság, foglalkozás, hatáskör, hivatal, hivatali teendők, hivatás,
tisztség; eljárás, működés, tevékenység; ~ja dolga, munkája, rendeltetése, szerepe; több ~t teljesít
több feladatot lát el, több föltételnek, követelménynek felel meg
furgon kis teherkocsi, zárt vezetőfülkével
furunkulus kelés; szőrtüsző környékének gennyes gyulladása

fuserál (el)fuserál kontárkodik, elront, balajt, elszúr, eltol
fusizik lopott anyagból termel; munkaidő alatt v. otthon az üzem anyagából saját magának termel;
engedély nélkül iparszerű tevékenységet folytat
fuszekli rövid férfi harisnya; lábravaló, bokás ML
futbal → football
futuribile lehetendő
futurológia jövőkutatás, jövőtudomány
fuxia csüngőke
fúga ereszték, illesztés; két elem közötti hézag; több szólamú zeneműfaj
fúria dühöngő, házsártos, kötözködő, zsémbes nőszemély, dúnémber; → hárpia
fúzionál öjtül ML, egybeolvad, összeolvad
fúzió beolvadás, beolvasztás, egybeolvadás, egybeolvasztás, egyesítés, egyesülés

