
 

 

Előtagok (prefixumok) 

Előtag Jele 

Szorzó 

Kiírva: 

hatvánnyal számnévvel 

yotta- Y 1024 kvadrillió  

Kvadrillió más néven tíz a huszonnegyediken: 1024. 

 Kiírva:1 000 000 000 000 000 000 000 000 

A második világháború utáni monetáris összeomláskor a magyar 
forintot új pénznemként vezették be 1946. augusztus 1-jén. Az új 
pénz bevezetésekor 1 forint 400 000 kvadrillió pengőt, vagy 200 
000 000 (kétszázmillió) adópengőt ért 

zetta- Z 1021 trilliárd 
A trilliárd billiószor milliárdot jelent: 1021. Kiírva 1 000 000 000 000 
000 000 000 (egytrilliárd).  

exa- E 1018 trillió 

A trillió a legtöbb nyelven milliárdszor milliárdot jelent: 1018.  

Kiírva 1 000 000 000 000 000 000 (egytrillió). Angol nyelvterületen, 
Oroszországban, Braziliában, Törökországban és Görögországban 
a trillió alatt ezerszer milliárdot, azaz 1012-t értenek (ami a magyar 
billiónak felel meg). 

peta- P 1015 billiárd 
A billiárd milliószor milliárdot jelent: 1015.  

Kiírva 1 000 000 000 000 000 (egybilliárd).  

tera- T 1012 billió 

A billió magyarul és a legtöbb nyelven milliószor milliót, azaz 
ezermilliárdot jelent: 1012.  

Kiírva 1 000 000 000 000 (egybillió). 

A legtöbb angol nyelvterületen – de természetesen nem mindenhol 
–, valamint Braziliában, Törökországban és Görögországban a billió 
alatt ezerszer milliót, azaz 109-t értenek (ami a magyar milliárdnak 
felel meg). 

Összehasonlításképp: a Magyar Köztársaság költségvetésének 
kiadási oldala a 2003-as esztendőben megközelítőleg 8,8 billió 
forint, bevételi oldala pedig 7,7 billió forint volt, az év során 240-260 
forintos euró-árfolyamon. 

giga- G 109 milliárd 

A milliárd a legtöbb nyelven ezerszer milliót, azaz ezermilliót jelent: 
109. 

Kiírva 1 000 000 000 (egymilliárd). Francia eredetű szó, amely az 
amerikai angol nyelvben nem szerepel, egyéb angol 
nyelvterületeken pedig helyenként használják, de többnyire a 
„billion” szóval jelzik az értékét. Az amerikai angol nyelvben az 
„ezermilliót” a 20. század-ban váltotta fel a billió, ami pl. a magyar 
nyelvben milliószor milliót jelent 
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mega- M 106 millió A millió ezerszer ezret jelent: 106.  Kiírva 1 000 000 (egymillió). 

kilo- k 103 ezer 1000 

– – 100 egy 1 

milli- m 10‒3 ezred 0,001 

mikro- µ 10‒6 milliomod 0,000 001 

nano- n 10‒9 milliárdod  

piko- p 10‒12 billiomod  

femto- f 10‒15 billiárdod  

atto- a 10‒18 trilliomod  

zepto- z 10‒21 trilliárdod   

yocto- y 10‒24 kvadrilliomod   
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