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A magyar információstatisztikai alapjait 1982-től a KSH-ban alakították ki. A 90-es években 
kidolgozásra került az információs javak természetes mértékegységekbeni számbavételének 
módszere, az SNA-hez illeszkedő nemzeti információs számlák rendszere.  
 
 A különböző közegeken előállított, forgalmazott, felhasznált, fogyasztott és tárolt információ 
a digitális információtechnológia elterjedésével, és a különböző platformokon megvalósuló 
mediatizáció előrehaladásával egyre jobban felcserélhető, és egyre jobban indokolt az 
egymást helyettesíteni képes,  korábban külön  számbavett, elemzett és szabályozott 
kulturális, oktatási, tömegkommunikációs szolgáltatások és termékek, valamint a mindezeket 
előállító gépek és emberek teljesítményének közös, természetes mértékegységekben és 
értékben történő együttes számbavétele.  
 
Az itt következő ábrák  az információ bővített újratermelésének egységes, makroszintű, a 
nemzetgazdasági elszámolások  rendszerével összhangban  történő számbavételére  alkalmas 
SNIA (System of National Information Accounts) néhány fő aggregátumának, magyarország 
információmérlegeinek értékét mutatják be Magyarországra (HUSNIA) természetes, bit 
mértékegységekben.  
 
Az SNIA feladata az alulról felfelé épülő, ágazati, pl. színházi, filmes, könyvkiadási, média, 
oktatási stb. érdekeket képviselő politikákat kiegészítő illetve kormányszinten az információs 
társadalomban felváltó, az  össznemzeti érdekekből kiinduló, felülről lefelé építkező átfogó 
információpolitika megalapozása. 
 
Az ábrákon Magyarország éves információs termék és szolgáltatás kibocsátását (P), kivitelét 
(E), behozatalát (I), fogyasztását (C=-(+P+E+I)-(Vdec-Vjan)), felhasználását (U), valamint  
egyes kiemelt információhordozók év eleji (Vjan) és év végi (Vdec) állományát mutattam be 
egyes kiemelt jószágcsoportonként. A HUSNIA09-ben külön ábrák mutatják be a 
Magyarország lakónépességében megtestesülő tudás mennyiségének alakulását. A 
bemutatottakon kívül számos más információs jószágcsoport is van és vizsgálható, a 
HUSNIA jelenleg mintegy 60 különféle termékre és szolgáltatásra terjed ki. 

 

 

Data and methods 

 

1. Terminals: Institutional units [SNA93].are entitled to own goods or assets in their 

own right and therefore are able to exchange them, take economic decisions and engage in 

economic activities for which they are held to be directly responsible and accountable at law 

and able to 

incur liabilities on their own behalf, to take on other obligations or future commitments and to 

enter into contracts  
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As institutional units the following units were accepted: individuals, corporations. 

However, several intracorporation services like rented, leased line services were not 

accounted. The employee/corporation boundary was identified as  Corporation-internal phone 

calls were not, but corporation-internal Internet accounted. The corporation/corporation 

boundary aa 

 

2. Domestic and Rest of the World sectors as well as  

 

3. Information products were identified as information goods and information 

services. 

Information goods [KSH86, Die94] Information goods are durable tangible physical 

objects that have been intentionally created to carry or convey information, their principal 

function is to carry information, and over which ownership rights can be established, and 

whose ownership can in principle be transferred  

This definition does not require that the good should be at any moment of its physical 

existence apt for alienation or for market alienation, or such goods are usually alienated and 

demand or market should exist for the object or that kind of object at any moment of its 

existence.  

“An intentional activity that leads to the change of volume of information of goods, or 

human knowledge of an actor, or to a non-durable (electromagnetic, acoustic, optical etc.) 

signal delivered, so that no new information good is created, will be called an information 

service.”  

For the needs of the statistics of information society, non-durable signals should be 

added to those things that can be produced, consumed, traded etc. Non-durable signals can be 

supplied to a number of consumers who consume them. Copies of non-durable signals have 

producers, consumers and users. Their producer may have intellectual property rights, but no 

physical ownership can be established over them. Provision of non durable signals is an 

information service. 

 

Information goods and services are called together information products.” 

 

The survey also extended to some non-market information products: goods, as copy-

books, diaries, government and home documents, and service sas display of audio and 
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audiovisual works on TV screens and radio sets, display of digital content on PC screens, 

keyboarding and mousing.  

 

Human knowledge, skill, abilities and moral values is information carried by humans, 

mostly in brain and nervous system. Human knowledge, skill, abilities adn moral values may 

be őproduced or naturally grown and lost. Individuals tehmselves are carriers of a vast 

amount of information. 

 

4. The kinds of the accounted information goods extended to the market commodities 

of the most common durable media: paper, magnetic media and film. Information goods do 

not include machines like computers, office and telecommunications devices; rather they 

include books, diskettes, records, Winchesters, pen-drives and a number of other durable 

media. At this official statistical nomenclatures were  used to define In the XX. century 

HCSO published standard lists of information occupations, goods, services, materials, 

industries, and buildings Adattár, Zsebkönyv, CEEC. These lists were later actualized from-

time-to-time. 

 

4. Volume of information of an information product is  

 

The most outstanding difference between the SNA and HMI studies is in the way, how 

they value flows and stocks. While the valuation of economic flows and stocks in the SNA 

has been based upon general substitutability for money, i.e. on opportunity for selling, in 

digitally oriented HMI studies it is based upon general substitutability of an analog record for 

a digital record.  

 

The elementary places to store one yes/no signal on a digital product (see the terms 

later) are called (physical) bits. The number of bits recorded on/in carriers is called the 

volume of information that the carrier carries. It is a non-probabilistic and Shannonless 

matter of fact, how many bits are transferred, reserved or stored at a moment on a digital 

carrier. For studies in real terms, the OS of the reader/writer device keeps an inventory of the  

places of the stores that are reserved for data, and provides data on their actual size.  

 

Information should be understood here as something which forms or formed within 

(the brain of) either human or machine actors, or represents something in/on the goods/non-
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durable signals which are outputted, consumed, distributed or accumulated. The 

volume/amount of information carried by physically existing goods and services - in a 

standardised communication situation as defined for this purpose - is an attribute of goods and 

services which is similar to some physical parameters.  

 
We believe statistics – as much as possible - should reflect reality, the facts”.  

Therefore the volume of information carried by a digital carrier has been defined as 

“As is” compressed or uncompressed bytes/bits – found in the statistics of National Media 

and Telecommunication Authority - without assuming any additional compression.  

The figures expressed in raw units for non-digital products, like metric ton of books 

produced annually in a country, have been converted to common bit units. The bit term 

figures have been accounted as if digitally re-recorded “as usually” at the average level of 

typical lossy or lossless technology in the year of the account, so, that the display of the 

digitized copy be equivalent with the display of the analog record for a typical use of a typical 

user.  

5. Knowledge stocks, information assets 

 

In the SNIA stocks measure information volumes at a point in time. Flows measure 

changes in volume of infor,ation over a period of time. Stocks appear in the balance sheets 

and related tables (and, for certain stocks, with the use table in an input-output context). 

Flows appear in all the other accounts and tables of the SNIA. The flow accounts in the full 

sequence of accounts for institutional sectors consist of the current accounts, which deal with 

production, income and use of income, and the accumulation accounts, which show all 

changes between two balance sheets. 
 

Knowledge stocks have been defined as information assets, information valuables, 

information waste, natural (human knowledge and skills) knowledge, and inventories of 

commercial information commodities purchased for selling, ready own-made information 

products and semi-completed information products to be sold. 
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Figure 1. Intraunit stocks and intra-, and interunit flows in SNIA. 

 

 
 
An asset is a store of value representing a benefit or series 
of benefits accruing to the economic owner by holding or 
using the entity over a period of time. It is a means of 
carrying forward value from one accounting period to 
another. 

Information products exploited for a long time and natural information assets are 

called information assets. Fixed information assets are information products being used for 

production of information. Information valuables . Information waste 

 

6. Information flows. 

 

“A process can be called an information flow, iff it results in the changing of the 

volumes of information assets, a change in the state of “informedness” of participant 

institutional units. Information flows are processes that reflect the creation, transformation, 

exchange, transfer or extinction of volumes of information.” 

 



 Húsz ábra Magyarország információháztartásáról az 1945. és 2008. közötti években 

© Dienes István, 2010 – (30) 450 6469, homputers@yahoo.com 8 

Economic flows are grouped together into accounts with 
outflows (which may be called debit entries, uses or 
changes in assets) on the left-hand side and inflows (credit 
entries, resources, or changes in liabilities or net worth) on 
the right-hand side. 

A balancing item is an accounting 
construct obtained by subtracting the total value of the 
entries on one side of an account (resources or changes in 
liabilities) from the total value of the entries on the other 
side (uses or changes in assets). It cannot be measured 
independently of the entries in the accounts; as a derived 
entry, it reflects the application of the general accounting 
rules to the specific entries on the two sides of the 
account. There is also a balancing item for the balance 
sheet where the difference between assets and liabilities is 
known as net worth. 

A1.14 The transaction classifications relate to: 
a. Products (including produced assets); 
b. Non-produced assets; 
c. Distributive transactions. 
Transactions in products (P codes) 
A1.15 Product codes are used to describe the supply and use of goods and services produced within the SNA. All the items 
listed appear 
in the goods and services account. In addition, output and intermediate consumption appear in the production account, final 
and 
actual consumption expenditure appear in the use of income accounts and capital formation appears in the capital account. 
A1.16 All entries in the classification can be further elaborated by applying a second classification to that shown here. For 
capital 
formation the asset classification (codes AN1) is used within the accumulation accounts. For output, intermediate 
consumption and 
final consumption product codes as in the CPC could be used. For final consumption, functional codes could be used, 
COFOG for 
government consumption, COICOP for households and COPNI for NPISHs. For imports and exports, either SITC or HS 
codes 
could be used. 
A1.17 Capital formation and fixed capital formation (as well as some of the balancing items) may be shown either gross or 
net of 
consumption of fixed capital. Gross entries are shown with a trailing g, net entries by a trailing n. The qualifier c is used for 
consumption of fixed capital, the difference between gross and net fixed capital measures. 
Output (P1) 
Market output (P11) 
Output for own final use (P12) 
Non-market output (P13) 
Intermediate consumption (P2) 
Final consumption expenditure (P3) 
Individual consumption expenditure (P31) 
Collective consumption expenditure (P32) 
Actual final consumption (P4) 
Actual individual consumption (P41) 
Actual collective consumption (P42) 
550 
System of National Accounts 
Capital formation (P5) 
Gross fixed capital formation (P51g) 
Consumption of fixed capital (-) (P51c) 
Consumption of fixed capital on gross operating surplus (-) (P51c1) 
Consumption of fixed capital on gross mixed income (-) (P51c2) 
Net fixed capital formation (P51n) 
Acquisitions less disposals of fixed assets (P511) 
Acquisitions of new fixed assets (P5111) 
Acquisitions of existing fixed assets (P5112) 
Disposals of existing fixed assets (P5113) 
Costs of ownership transfer on non-produced assets (P512) 
Changes in inventories (P52) 
Acquisitions less disposals of valuables (P53) 
Exports of goods and services (P6) 
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Exports of goods (P61) 
Exports of services (P62) 
Imports of goods and services (P7) 
Imports of goods (P71) 
Imports of services (P72) 
Transactions in non-produced assets (NP codes) 
A1.18 Non-produced assets can be the subject of some of the same transactions as products (capital formation, imports and 
exports). The 
codes used for transactions in non-produced assets can be further disaggregated if desired by appending the classification of 
nonproduced 
non-financial assets, AN2. 
Acquisitions less disposals of non-produced assets (NP) 
Acquisitions less disposals of natural resources (NP1) 
Acquisitions less disposals of contracts, leases and licences (NP2) 
Purchases less sales of goodwill and marketing assets (NP3) 
Distributive transactions (D codes) 
A1.19 Distributive transaction codes appear in all the sequence of accounts from the generation of income account up to and 
including the 
capital account. As their name implies, they show the impact of distribution and redistribution of income (and saving in the 
case of 
capital transfers). For all distributive transactions, the receivable entries for all sectors including the rest of the world must 
balance 
the payable entries. 
A1.20 Four groups of transactions appear in the generation of income account and the allocation of primary income account. 
These are 

compensation of employees, taxes on production and imports, subsidies and property income. 
Compensation of employees (D1) 

Taxes on production and imports (D2) 

Subsidies (D3) 

Property income (D4) 

Current transfers (other than social transfers in kind) D5 

Social transfers in kind (D63) 

Other current transfers (D7) 

Capital transfers, receivable (D9r) 

Transactions in financial assets and liabilities (F codes)) 

Other flows 

Entries in the other changes in assets account (K codes) 
Economic appearance of assets (K1) 
Economic disappearance of non-produced assets (K2) 
Depletion of natural resources (K21) 
Other economic disappearance of non-produced assets (K22) 
Catastrophic losses (K3) 
Uncompensated seizures (K4) 

Other changes in volume n.e.c. (K5) 

Changes in classification (K6) 
Changes in sector classification and structure (K61) 
Changes in classification of assets and liabilities K62) 
Nominal holding gains and losses (K7) 
Neutral holding gains and losses (K71) 

Real holding gains and losses (K72) 

Balance sheet entries (L codes) 
A1.34 For a single balance sheet, as for the financial account, the only codes necessary are those giving the details of assets 
by type, using 
AN and AF codes. However, an account can be drawn up showing the stock levels at the start (LS) and end (LE) of a period, 
and 
the total changes between them (LX). All three codes need to be qualified by asset types. The LX entries are the sum of the 
entries 
of P5, NP, F and K codes for the assets in question for the period covered. 
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A1.35 From the entries in the opening balance sheet a value of net worth (B90) can be calculated. The difference between 
this and the 
value of B90 in the closing balance sheet must be equal to the balance of all the LX codes, which must also be equal to the 
value for 
B10. 
Opening balance sheet (LS) 
Changes in balance sheet (LX) 
Closing balance sheet (LE) 
Non-financial assets (AN codes) 
A1.36 Transactions in non-financial assets are classified by the purpose for which the assets are acquired. All assets serve as 
a store of 
value but, with the exception of valuables that are solely a store of value, other non-financial assets are primarily acquired for 
use in 
production. The AN codes, given in full below, combine some elements of function with a descriptive code. A desk, for 
example, 
could be part of AN113, machinery and equipment, or almost any of the inventory codes or even as a valuable. 
A1.37 The classification of non-financial assets is split initially between produced (AN1) and non-produced assets (AN2). 
The three 
major subheadings for produced assets are fixed assets (AN11), inventories (AN12) and valuables (AN13). The three major 
subheadings 
for non-produced assets are natural resources (AN21), contracts, leases and licences (AN22) and purchases less sales of 
goodwill and marketing assets (AN23). 
A1.38 The entry for costs of ownership transfer on non-produced assets (AN116) is anomalous. The flow exists and is treated 
as part of 
fixed capital formation, that is the acquisition of fixed assets. However, when stock levels are itemized, the value of these 
costs of 
ownership transfer is included with the non-produced assets to which they refer and so are not shown separately as part of 
AN11. 
The item is included in the full list, shown below, for expository purposes only. 
Produced non-financial assets (AN1) 
Fixed assets by type of asset (AN11) 
Dwellings (AN111) 
Other buildings and structures (AN112) 
Buildings other than dwellings (AN1121) 
Other structures (AN1122) 
Land improvements (AN1123) 
Machinery and equipment (AN113) 
Transport equipment (AN1131) 
ICT equipment (AN1132) 
Other machinery and equipment(AN1133) 
Weapons systems (AN114) 
Cultivated biological resources (AN115) 
Animal resources yielding repeat products (AN1151) 
Tree, crop and plant resources yielding repeat products (AN1152) 
(Costs of ownership transfer on non-produced assets (AN116)) 
Intellectual property products (AN117) 
Research and development (AN1171) 
Mineral exploration and evaluation (AN1172) 
Computer software and databases (AN1173) 
Computer software (AN11731) 
Databases(AN11732) 
Entertainment, literary or artistic originals (AN1174) 
Other intellectual property products (AN1179) 
Inventories by type of inventory (AN12) 
Materials and supplies (AN121) 
Work-in-progress (AN122) 
Work-in-progress on cultivated biological assets (AN1221) 
556 
System of National Accounts 
Other work-in-progress (AN1222) 
Finished goods (AN123) 
Military inventories (AN124) 
Goods for resale (AN125) 
Valuables (AN13) 
Precious metals and stones (AN131) 
Antiques and other art objects (AN132) 
Other valuables (AN133) 



 Húsz ábra Magyarország információháztartásáról az 1945. és 2008. közötti években 

© Dienes István, 2010 – (30) 450 6469, homputers@yahoo.com 11 

Non-produced non-financial assets (AN2) 
Natural resources (AN21) 
Land (AN211) 
Mineral and energy reserves (AN212) 
Non-cultivated biological resources (AN213) 
Water resources (AN214) 
Other natural resources (AN215) 
Radio spectra (AN2151) 
Other (AN2159) 
Contracts, leases and licences (AN22) 
Marketable operating leases (AN221) 
Permissions to use natural resources (AN222) 
Permissions to undertake specific activities (AN223) 
Entitlement to future goods and services on an exclusive basis (AN224) 
Purchases less sales of goodwill and marketing assets (AN23) 
Financial assets (AF codes) 
A1.39 As explained in the section on transactions in financial assets and liabilities, conceptually there is a one-to-one match 
between 
those F codes and the stock levels or positions (AF codes). In practice, though, balance sheet data may be less detailed and 
not exist 
beyond the first-level breakdown, shown below. If desired, however, the AF codes can be disaggregated in line with the 
detail 

provided for F codes. 

 

 

 

Economic flows reflect the creation, transformation, exchange, transfer or extinction of 

economic value; they involve the changes in the volume, composition, or value of an 

institutional unit's assets and liabilities. [SNA93] 

 

In accordance with this, an action evokes information flow if it leads to the change of 

knowledge stocks of participants. Knowledge stock is understood as total volume of 

information carried by the goods owned and humans employed. [Die94] 

 

A transaction .[SNA93] is an economic flow that is an interaction between 

institutional units by mutual agreement or an action within an institutional unit that is 

analytically useful to treat like a transaction often beacuse the unit is operating in two 

different capacities.  

 

A transaction can be called an information transaction, if it implies various flows of 

information. [Die94] 

 

“Information production sensu lato is an activity carried out under the control and 

responsibility of an institutional unit that uses inputs of labour, capital and goods and services 

to produce outputs of goods and services carrying information. including those products, 
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whose destination was other than carrying information, like printed T-shirts classified as a 

piéce of cloth, or the price tagged boxes of chocolates. Instead of information production s.l. 

the production of information goods and services is accounted.” 

 

Processes of information production lead to information flows. 

 

Of the information flows gross information production has been determined. “…the 

volume of information conveyed by all copies of all information goods and services (durable 

and non-durable signals) and human knowledge of all individuals produced within a period dt 

will be denoted by P(dt) shortly called gross information production”. Production is 

understood here as in SNA. 

 

In the SNIA, information output s.l. of an institutional unit is defined as the goods and 

services carrying information and produced by processes of production, and leaving the unit. 

The services produced by ancillary, “overhead” activities are not counted as part of the output 

of the unit.  

 

“Information output s.s. considers output of information goods and services rather than 

goods and services carrying information.” 

 

“Information added, gross at an economic unit i, can be defined in accordance with the 

SNA (1993) as its information output, minus intermediate information consumption, due to 

the production of information goods and services.”  

 

“Net information added can be obtained as the difference between information added 

gross, and fixed information capital consumption.” 

 

Information supply is not defined 

 

“Under consumption of a copy of an information good or service its reversible or 

irreversible physical disappearance (annihilation or transformation) will be understood either 

as a consequence of repeated usage or building it into some good (like embedding e.g. 

firmware chips).” 
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“Use of information goods and services (shortly information use) is understood as 

occurrence of a physical access to them for their copying for recording, modifying or for any 

other purpose”. Dienes (1992b) “An information carrying good or service is said to be used, 

iff it was read by a device or an individual, i.e. the signals it carried were copied and 

interpreted.” 

 

A számításokhoz számos forrást használtunk fel, s azokhoz a számos részletkérdésre is 

kiterjedő és igen terjedelmes módszertan készült, melynek ismertetése ezen anyagnak nem 

célja. 

Data 

The products in the Table 1. were accounted. 
 
Table 1. Accounted information products in the HUSNIA 2008 
 

1 Products Major sources of data 
1.1 Goods Own aggregation 
1.1.1 Paper altogether HCSO (KSH, Hungarian Central Statistical Office)  

industrial and international trade statistics PNYE 
(Paper and Printing Industry Association) 

1.1.1.1 Printed publications Own aggregation 
1.1.1.1.1 Newspapers HCSO time-use, industrial, international trade and 

cultural statistics,  
1.1.1.1.2 Journals HCSO time-use, industrial, international trade and 

cultural statistics.  
1.1.1.1.3 Books HCSO, time-use, industrial, international trade and 

cultural statistics, Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülete 

1.1.1.2 Documents  
1.1.1.2.1 Private documents HCSO time-use statistics 
1.1.1.2.2 Office documents  
1.1.2 Films altogether Own aggregation 
1.1.2.1 Films for cinema and TV HCSO cultural statistics, NFI (National Film Institute) 
1.1.2.2 Analog photography  
1.1.2.3 Radiography  
1.1.3 Vinyl HCSO, MAHASz (Magyar Hangfelvétel-kiadók 

Szövetsége) 
1.1.4 Magnetic altogether Own aggregation 
1.1.4.1 Audio cassettes HCSO, industrial, international trade statistics, 

MAHASZ 
1.1.4.2 Analog video tapes HCSO, industrial, international trade statistics 
1.1.4.3 Hard disk drives HCSO,  
1.1.4.4 Magnetic data tapes HCSO 
1.1.4.5 Floppy disks HCSO, industrial and international trade statistics 
1.1.5 Optical altogether Own aggregation 
1.1.5.1 CD HCSO household statistics, MAHASz (Magyar 

Hangfelvétel-kiadók Szövetsége) 
1.1.5.2 DVD HCSO household statistics, own estimation 
2 Services Own aggregation 
2.1 Machine consumable Own aggregation 
2.1.1 Broadcasting altogether Own aggregation 
2.1.1.1 Radio broadcasting 

altogether 
Own aggregation 

2.1.1.1.1 Terrestrial HCSO, NMHH (National Media and 
Telecommunication Authority and predecessors in 
title) 

2.1.1.1.2 Satellite Own collection  
2.1.1.2 TV broadcasting 

altogether 
HCSO, time-use, own aggregation 

2.1.1.2.1 Terrestrial AGB-Nielsen, Gallup 
2.1.1.2.1.1 Analog terrestrial HCSO, NMHH 
2.1.1.2.1.2 Digital terrestrial NMHH 



 Húsz ábra Magyarország információháztartásáról az 1945. és 2008. közötti években 

© Dienes István, 2010 – (30) 450 6469, homputers@yahoo.com 14 

2.1.1.2.2 Satellite NMHH 
2.1.2 Cable-TV and radio 

altogether 
HCSO, CableTV statistics 

2.1.2.1 Analog Cable TV HCSO Cable TV statistics, NMHH 
2.1.2.2 Digital Cable TV  
2.1.2.3 Cable TV Internet  
2.1.3 Fixed line telephone 

services 
Own aggregation 

2.1.3.1 Voice Own aggregation 
2.1.3.2 Fixed line Internet: dial-up, 

ISDN, xDSL,  
HCSO Internet statistics, NMHH 

2.1.4 Mobile telephone services 
altogether 

HCSO telecomm statistics, NMHH 

2.1.4.1 Mobile voice HCSO telecomm statistics, NMHH 
2.1.4.2 Mobile data NMHH 
2.1.5 Keyboarding  
2.2 Non mediated services Own aggregation 
2.2.1 Education HCSO cultural, time-use statistics 
2.2.2 Cultural services HCSO cultural statistics 
2.2.2.1 Theatre HCSO cultural statistics 
2.2.2.2 Concerts HCSO cultural statistics 
2.2.2.3 Musei HCSO cultural statistics 
2.2.2.4 Folk HCSO cultural statistics 
2.2.2.5 Popular science HCSO cultural statistics 
  HCSO time-use 
   
2.2.3 Displaying mediated 

services 
HCSO, Own aggregation 

2.2.1 Displaying audio content  
2.2.1.1 Displaying audio works AGB-Nielsen 
   
2.2.2. Displaying audiovisual 

contents 
 

2.2.2.1 Displaying audiovisual 
works 

 

2.2.2.1.1 Movies’ services HCSO Cultural statistics 
2.2.2.1.2 Home display AGB-Nielsen 
2.2.3 Displaying data AGB-Nielsen 
   
   
   
   

 

Magyar video kiadók egyesülete, Magyarországi videokiadók egyesülete, Video 

kiadók és forgalmazók egyesülete 

 

Sampling density, sample rate (8 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 22.25 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 
kHz, and 192 kHz), sample format encoding (8-24 bit integer 32 bit floating point), codec 
(compression). Because digital audio files are so large, reduced sample rates were typically 
used whenever possible. In 1991, the MP3 (MPEG I, layer 3) standard changed everything. 
MP3 is a lossy compression technique that can dramatically reduce the file size of a digital 
audio file with surprisingly little effect on the quality. One second of CD-quality audio takes 
up 1.4 megabits, while a common bitrate for MP3 files is 128 kilobits, which is a compression 
factor of more than 10x! MP3 works by cleverly "throwing away" details about the audio 
waveform that humans are not very sensitive to, based on a psychoacoustic model of how our 
ears and brains process sounds. All MP3 files are not created alike; different psychoacoustic 
models will lead to different amounts of perceived distortion in the audio file.  

With good speakers, most people can hear the difference between a 128k MP3 and an 
uncompressed audio file from a CD. 192k and 256k MP3 files are more popular among 
audiophiles who prefer higher quality.  
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FÜL 
 

Az emberi fül 20 Hz-20 kHz közötti hangokat észleli, sávszélessége azonban az 

életkorral csökken. A hangszórók elvben 1 Hz-100 KHz között bármilyen hangot ki tudnak 

adni.  

 

Amit eredetileg rögzítettek, ami a neten átjön milyen sampling, bit, kódolás, mit állít 

ebből elő a lejátszó hangkártya és hangszóró. Ebből az ITU, EBU cask a végét figyelte. 

 

A hangszórók és az emberi fül közötti csatorna átlagos sebességét azon eszköz 

bitsebességével definiáljuk, amely a legmagasabb bitsebesség, amely az annál kisebb 

sebességekhez képest az átlagos emberek legalább felénél legalább valamely fajta hanganyag 

esetén még érzékelhető javulást okoz.  

 

Definition of human rate of sound consumption is based upon measurements of 

subjective audio quality. The average bitrate of human ear is defined as the least bitrate, 

whose sounding is still statistically sensibly better than that of the records of less bitrates. The 

lowest bitrate is the bitrate which still sensibly improves the quality of sounds for more than 

half of the listeners and for at least one kind of sounds and .  

 

It is well known that sublimit speech and other sounds may influence the actions of the 

hearer, unless he would be aware of the said. This would necessitate that we should consider 

not only subjective audio quality, but subjective actions of the listener.  

 

 

 
1956 Steinke először. Real and Foley sounds.  

 
SŁAWOMIR ZIELINSKI, FRANCIS RUMSEY,SØREN BECH, (2008) On Some Biases 
Encountered in Modern Audio Quality Listening Tests—A Review* 
http://www.acourate.com/Download/BiasesInModernAudioQualityListeningTests.pdf 
 
Although many standardized methods for the evaluation of audio quality have been established over 
the last 20 years (see [3] for a detailed review), three major recommendations emerged and are used 
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most frequently. The first, standardized in ITU-R BS.1116 [4], was developed primarily for the 
evaluation of small impairments in audio quality. The second, commonly referred to as MUSHRA 
(ITU-R BS.1534-1 [5]), is intended for the evaluation of audio systems exhibiting intermediate levels 
of quality. The third method, as defined in ITU-T P.800 [6], is widely used for the evaluation of 
telephone speech quality. The test procedures involved in these three standards are the result of 
improvements undertaken by many researchers over the last two decades. Nevertheless there is still 
scope for further improvements since, as will be demonstrated in this paper, modern listening test 
methods are not bias-free. 
 
Arithmetic average of opinion score categories: “5 excellent = impairment imperceptible”, 
“good perceptible but not annoying”, “fair slightly annoying”, “poor annoying”, “1 bad very 
annoying”. These categories may report the existence of perceptible differences (e.g. SAME, 
DIFFERENT), the existence and direction of perceptible differences (e.g. LESS, SAME, 
MORE), or judgements of extent and direction. The ITU-R comparison scale is shown in 
Table 4. 

 
 

 

 

ITU-T P.800. Subjective qualification of Bach, tenor solo, harpsichord, mouth, 

applause, choir, into  
Codec Data rate [kbit/s] Mean opinion 

score (MOS) 

 G.711 (ISDN) 64 4.1 

 iLBC  15.2  4.14 

 AMR  12.2  4.14  

G.729  8  3.92  

G.723.1 r63  6.3  3.9  

GSM EFR  12.2  3.8  

G.726 ADPCM  32  3.85 

 G.729a  8  3.7  

G.723.1 r53  5.3  3.65  

G.728  16  3.61  

GSM FR  12.2  3.5 

 

Subjective listening tests of  ITU, EBU “The newer codecs, such as Dolby Digital Plus or 
Windows Media provide "Excellent" quality only if operating at 448 kbit/s or above. 
Surround effects. 

 

The average bitrate of a loudspeaker  

 

MUSHRA (ITU-R BS.1534-1  G. Stoll, F. Kozamernik (2000) EBU listening tests on Internet 
audio codecs. EBU Technical Review. June. http://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_283-
kozamernik.pdf 
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EBU (2003): Subjective listening tests on low-bitrate audio codecs. EBU Tech 3296. 

http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3296.pdf 
Fig. 12 shows the mean value and 95%-confidence interval. averaged over all the audio test items . for 
the codecs tested in 2002. It can be seen, again, that increasing the bitrate from 16 kbit/s to 20 kbit/s, 
and going from mono to stereo at the same time, does not lead to an increase in the audio quality. For 
most of the new-generation codecs, the quality was at least maintained. However, the older generation 
of codecs, e.g. RealNetworks G2 and mp3, showed a clear decrease in quality when going from 16 
kbit/s mono to 20 kbit/s stereo. One reason for such a different behaviour could be the better 
stereophonic coding techniques used by the newer codec generation. All the codecs showed an 
increasing quality with bitrate when progressing from 20 kbit/s to 64 kbit/s. The only exception was 
the MPEG-2/4 AAC codec, which did not provide a better quality when increasing the bitrate from 48 
kbit/s to 64 kbit/s. According to the information received from the codec developers, the version under 
test had not been optimized for bitrates higher than 48 kbit/s. None of the codecs reached the 
average 5. 

 

ITU-R BS.1116  E. BRAD MEYER,  DAVID R. MORAN, Audibility of a CD-Standard 

A/DA/A Loop Inserted into High-Resolution Audio Playback. J. Audio Eng. Soc., Vol. 55, No. 9, 

2007 September http://drewdaniels.com/audible.pdf  

Csak nagyon nagy hangerőnél van különbség: plusz zaj hallható a CD minőségnél. However, 

In September 2007, the Audio Engineering Society published the results of a year-long trial in 

which a range of subjects including professional recording engineers were asked to discern 

the difference between SACD and compact disc audio (44.1 kHz/16 bit) under double blind 

test conditions. Out of 554 trials, there were 276 correct answers, a 49.8% success rate 

corresponding almost exactly to the 50% that would have been expected by chance guessing 

alone.[ Double-blind listening tests in 2004 between DSD and 24-bit, 176.4 kHz PCM 

recordings reported that among test subjects no significant differences could be heard.[43] 

DSD advocates and equipment manufacturers continue to assert an improvement in sound 

quality above PCM 24-bit 176.4 kHz.[44] Despite both formats' extended frequency responses, 

it has been shown people cannot distinguish audio with information above 21 kHz from audio 

without such high-frequency content. 

 

 

 
SZEM 
 
The average bitrate of eyes 
 
Vmely képi információt hordozó eszközről, plakát, képernyő stb. átvitt információ mennyisége függ a 
megjelenítő és a szem távolságától, vmint a néző vizuális figyelmétől, attól, hogy a szem fókuszál-e az 
adott eszközre. Amennyiben az eszköz távol van, akkor arról cask a retina kis részére érkeznek 
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fénysugarak, és hiába készülne egy 4m*3m-es óriásplakát 175 dpi nyomtatással, ahhoz 5 cm-re vagy 1 
km-re állván az eszköz-érzékelő csatorna  
 
 
SSCQE with hidden reference removal and multiple randomized viewer orderings (at least two) can produce 
quality estimates comparable to DSCQS and DSCS. The best method for performing this translation is to take 
the last SSCQE time sample of the scene and compare that with the DSCQS or DSCS value. This reassuring 
result shows that viewers perform essentially the same error pooling function (i.e., the judgment process where 
perceived errors distributed in space and time are mapped to overall estimates of perceived quality) in SSCQE, 
DSCQS, and DSCS tests. While the amount of prior video that is used to form the SSCQE quality estimate 
might be dependent on training instructions, our SSCQE test subjects appeared to utilize at most the previous 9 
to 15 seconds of video. This fact, together with the demonstrated ability of SSCQE with hidden reference 
removal to replicate double stimulus testing results, has ramifications for simplifying subjective test design. 
Properly designed SSCQE testing (with short 9 to 15 second sequences) may be an effective substitute for more 
complicated DSCQS testing. The advantages of using SSCQE as a substitute would include faster testing (or 
more clips rated for the same amount of viewing time spent) and less viewer fatigue. 
 
J. Joskovic et al. 2011 
http://uvigo.academia.edu/jardao/Papers/1215621/Including_the_Effects_of_Video_Content_in_the_ITU-
T_G._1070_Video_Quality_Function 
 
Video quality strongly depends on contents, movement, MPEG-2 G-1070 ITU videotelephone szabvány. 3Mbps 
felett good or excellent, azonban 12 Mbps-ig sem érte el az 5-öt. 25 frame/sec, non-interlaced. 
 
Jándi et al. http://www.acta.sapientia.ro/acta-emeng/C1/emeng1-11.pdf 
 
 

Seq. N.  Bitrate (kbps)  1. Measurement 
(0-5)  

2. Measurement 
(0-100)  

1.  8000  2.75  39.75  
2.  992  1.25  4.75  
3.  1504  3.75  51.50  
4.  4000  4.50  73.25  
5.  1104  1.50  8.25  
6.  1600  2.50  39.25  
7.  2608  5.00  87.75  
8.  3504  4.25  79.75  
9.  3008  3.75  69  

10.  2800  4.50  67.75  
11.  1904  3.50  33.50  
12.  1200  2.25  21  
13.  6000  3.50  76  
14.  1312  1.00  7.75  
15.  4512  4.00  67.75  
16.  1408  2.25  22.25  
17.  2400  3.25  65  
18.  5008  4.00  73  
19.  2000  4.25  75.50  

 
To give a significant result we need to repeat this measurement with a large number of observers. 
According to our assumption, the lowest bitrate, which has still acceptable quality, is about 1500 
Kbit/s. However, it will be our future work to verify it. 
 
Winkler & Faller 2006  
 
We carried out subjective experiments on audio, video and audiovisual quality using the ACR methodology. Our 
main interest was mobile video transmission and the 3GPP format. We focused on MPEG-4 AVC/H.264 and 
MPEG-4 AAC to encode our test material at very low bitrates (24–48 kb/s for video and 8–32 kb/s for audio). 
We found that both audio and video quality (AQ and VQ) contribute significantly to perceived audiovisual 
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quality (AVQ). The product of AQ and VQ is an effective model of AVQ, and so is the linear combination of AQ 
and VQ. Our models confirm the results of previous studies, despite the substantial differences in test material. 
Finally, we used non-reference metrics for audio and video to predict MOS. Their predictions match well with 
the subjective ratings for perceived audio, video, and audiovisual quality, achieving correlations of around 90%. 
1280*1024 pixel monitor, original QCIF size, from 30-40 cm. 
 
 
ITU-T (2004): Objective perceptual assessment of video quality: Full reference television 
http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com09/docs/tutorial_opavc.pdf 
 
 
Ratio of luminance of inactive screen to peak luminance: d 0.02. 
� Ratio of the luminance of the screen, when displaying only black level in a completely dark 
room, to that corresponding to peak white: E 0.01. 
� Display brightness and contrast: set up via PLUGE (see Recommendations ITU-R BT.814 and 
ITU-R BT.815). 
� Maximum observation angle relative to the normal*: 30°. 
� Ratio of luminance of background behind picture monitor to peak luminance of picture: E 0.15. 
� Chromaticity of background: D65 (0.3127, 0.3290). 
� Maximum screen luminance: 70 cd/m2. 
� Red, green, and blue phosphor (x,y) chromaticities respectively close to the SMPTE or EBU 
values of (0.630, 0.340), (0.310, 0.595), and (0.155, 0.070). [Universal standard phosphors, from 
Michael Robin & Michel Poulin, "Digital Television Fundamentals", McGraw-Hill, 1998, 
page 40]. 
The monitor size selected to be used in the subjective assessments is a 19" Sony BVM 1910 or 1911 or 
any other 19" Professional Grade monitor. 
The viewing distance of 5H selected by VQEG falls in the range of 4 to 6 H, i.e. four to six times the 
height of the picture tube, compliant with Recommendation ITU-R BT.500-7. 
 
A LINE: of video consists of 1440 8 bit data fields in the multiplexed order: Cb Y Cr [Y]. Hence there 
are 
720 Y's and 360 Cb's and 360 Cr's per line of video. 
A FRAME: of video consists of 486 active lines for 525/60 Hz material and 576 active lines for 
625/50 Hz material. Each frame consists of two interlaced Fields, F1 and F2. The temporal ordering of 
F1 
and F2 can be easily confused due to cropping and so we make it specific as follows: 
For 525/60 material: F1--the Top-Field-- (containing line 1 of FILE storage) is temporally 
LATER (than field F2). F1 and F2 are stored interlaced. 
For 625/50 material: F1--the Top-Field-- is temporally EARLIER than F2. 
The Frame SIZE: 
for 525/60 is: 699840 bytes/frame; 
for 625/50 is: 829440 bytes/frame. 
A FILE: is a contiguous byte stream composed of a sequences of frames as described in section 2.3 
above. These files will thus have a total byte count of: 
for 525/60: 320 frames = 223948800 bytes/sequence; 
for 625/50: 270 frames = 223948800 bytes/sequence 
Multiplex structure: Cb Y Cr [Y] ... 1440 bytes/line 
720 Y's/line; 
360 Cb's/line; 
360 Cr's/line. 
 
 
 
Conclusions 
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- Production, consumption, use and assets of various kinds of information products in 

Hungary show typical bell-shaped curves. Assets have for years been stored after the 
users abandon with their use.  The life-cycle of traditional kinds of products is longer. 
Distrbution of a technology takes time: when compared with the life-cycle of products 
Hungarian cycles culminate later. 

- Three independent process can be observed in the long time-series:  
- Informatization of the country: the growth of the volume of gross product, 

consumption, use of all traditional and digital information products az egész 
magyarországi társadalom informatizálódása, azaz az információs termékek és 
szolgáltatások kibocsátási volumenének növekedése, az információtermelés 
kiterjedése más tevékenységek rovására a társadalom szervezett és nem szervezett 
szférájában 

- Digitization. The growth of the share of digital information products, both goods 
and services.  

- Mechanization and automation. Machine-produced and machine consumable 
products gain more and more space. A gépek, gépi feldolgozás magyarországi 
térnyerése az információ bővített újratermelésében: miközben az emberi 
információkibocsátás és felhasználás volumene lényegében nem változik, az 
emberi tudás mennyisége pedig kis mértékben csökken,  a géppel előállított, illetve 
csak géppel felhasználható információ mennyisége gyors ütemben nő, az ember 
kiszorulása az információtermelésből,    

- Mediatization of the country, i.e. the persistent and significant elongation of 
communication paths with more and more stops and participants, with the 
sophistication of societal division of labor and inclusion of more and more units, 
regression and rollback of direct human interpersonal communication, which 
implies the growth of manipulatability and manipulatedness of society, and 
devaluation of historical and personal experience. Personal sensory observation 
and hearsay was followed by books and newspapers by szemtanuk, freelance 
riporterek, hírügynökségek, Historically bilateral personal oral communication has 
been followed by trilateral written postal communication, telephone, multilateral 
internet (comprising various telecomm ISP firms, private or government 
backbones and gateways). Truth and aspects (thematization) can bnot be 
controlled. Any phenomenon can be illustrated as evil or divine. Aspects are 
chosen by media and these do not reflect the individuals’ interests and situation. 

- Commoditization can not be proved.  
- Socialization of information activities of households: More and  more information 

acitivites of members of households has been transferred to the corporations or 
governments sector. a magyarországi háztartások besodródása illetve beterelése a 
társadalmilag szervezett információtermelésbe,  

- Reorganization of domestic intersectoral flow of information. Interpersonal 
communication flows though corporations and governments. az információ 
kibocsátásának alakulása szektoronként, a szektorközi információforgalom, 

- Growing dependence of the country. a külföldi információkibocsátás 
externalitásásainak növekvő jelenléte Magyarországon, 

- Growing dependence of the country: more and more information flows out of the 
country. a Magyarországon belföldi előállításból vagy más forrásokból rendelkezésre 
álló információ sorsának alakulása: belföldi termelő-, vagy végső felhasználás, illetve 
export alakulása, 
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- a hazai információfogyasztás forrásai összetételének – belföld, külföld – változásai, a 
kiszolgáltatottság, a növekvő importfüggés és a növekvő import közvetett hatásai, 

- a termelt és a természetesen kialakuló emberi tudás felhalmozódásának és fogyásának 
folyamatai, a  születés, az iskolarendszerű oktatásban, a szolgáltatások révén, valamint 
a közvetlen kommunikáció és a migráció során  a különböző szektorokban 
felhalmozódó tudás, valamint a halálozás, az idősödés, a természetes felejtés, valamint 
a migráció révén elvesző információ, 

- a keletkező tudás felhasználása:  tőkejavak keletkezése, társadalmiérték megőrzése, 
vagy „veszélyes hulladék” a társadalmat vagy annak erőforrásait, például biológiai 
emberanyagát vagy a népesség kohézióját, együttműködését károsító információ 
keletkezése, 

- a tudástőke felhasználása szektoronként: háztartások, vállalatok, költségvetési szervek, 
közigazgatás, a felhasználás egyre nagyobb részének áttolódása a társadalmilag 
szervezett szférába, 

 
Az ábrákon piros szaggatott vonalak jelzik a jelentősebb módszertani változásokat, illetve az 
adathiányos időszakok kezdetét és végét. Az alapadatok forrása: AGB Nielsen, Antenna 
Hungária, Ariosz, ArtisJus, GfK, ITTK, Kód, KSH, MAHASz, Média Ász, Medián, MKKE, 
NHH és jogelődjei, ORTT, Szonda-IPSOS, TÁRKI, TKI, Median, Ariosz, és még sokan 
mások. 
 
Budapest, 2012. január 
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1. ábra. Az országban a tárgyévben elfogyasztott papír adathordozó kapacitása. 
A rendszerváltoztatáskori szintet csak tíz évvel később sikerült ismét elérni. 1996-ot követően a fogyasztás gyorsan növekedett.  
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2. ábra. Magyarország év végi könyvállománya, éves könyvhasználat és a könyvállomány éves fogyása. 
Az 1963. előtt számok az egész XX. századra kiterjedő statisztikai adatokra alapuló modellszámításból származnak. A háború folyamán és az ötvenes években a 
könyvállomány jelentős kárt szenvedett.  1963. óta az országban egyre több könyvet egyre kevésbé olvasnak. 
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3. ábra. A hanglemezek gyártása, exportja, importja és az állomány fogyása Magyarországon. 
A hanglemezek által hordozott információmennyiség a lemezek törése, selejtezése következtében bekövetkező fogyását statisztikai adatokra épülő modellszámítás 
alapján ábrázoljuk. A Berliner által 1888-ban feltalált hanglemez a II. Világháború után vált tömegtermékké, életciklusa több, mint száz évet ölelt fel. A hanglemezt 
követő hanghordozók életciklusa az információtechnológia fejlődésének gyorsulásával egyre rövidebb. 
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4. ábra. A hanglemezek használata, fogyása és év végi állománya Magyarországon. 
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4. ábra. A hanghordozó, valamint a  kép&hanghordozó termékek év végi állománya Magyarországon (foto/filmtechnikai termékek és 
félvezetők nélkül). 

A hanghordozók és a kép-, és hanghordozók együttes állománya egyelőre gyorsuló ütemben növekszik, 1988–tól hét évre volt szükség az addig a kezdetektől 
felhalmozódott állomány megkétszereződésére, a következő hét évek alatt az állomány újra és újra megkétszereződött. A kép-, és hanghordozók túlsúlya egyre nagyobb. 
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6. ábra. A hanghordozók  állománya és az állomány fogyása Magyarországon (félvezetők nélkül). 
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7. ábra. A kulturális szolgáltatások kibocsátása Magyarországon szolgáltatásnemenként. 
A kulturális szolgáltatások között 1989-ig a mozielőadások domináltak, bár a mozibajárás 1986-tól indult gyors hanyatlásnak. Ma már kevesebb a mozilátogatás, mint a 
háború előtti utolsó békeévben. Pozsgay minisztersége idején több kulturális szolgáltatást nyújtottak és fogyasztottak, mint korábban, Köpeczi ezt megőrizte. 1992 óta 2008-ig 
a kulturális szolgáltatások mennyisége alacsony szinten stabilizálódott illetve lassan csökkent. Az információs szolgáltatások kibocsátásában a kulturális szolgáltatásoknak 
nevezett szolgáltatások részesedése nem több, mint egy ezrelék, nem ezek, hanem a domináns tömegkommunikáció határozza meg Magyarország népességének kulturáját. 
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8. ábra. A színházi szolgáltatások mérlege Magyarországon. 
A rendszerváltoztatást követően stabil módon egyharmadával csökkent a színházi szolgáltatások kibocsátása és fogyasztása. Pozsgay és Köpeczi miniszterségéhez egy-egy 
fellendülés-visszaesés köthető.  
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9. ábra. Az oktatási szolgáltatások mérlege Magyarországon. 
Az oktatás során átadott információ mennyiségét a tanulólétszám, azt a népesség gyarapodása majd fogyása, a kétezres években pedig a tanulási idő meghosszabbodása 
határozta meg. 
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10. ábra. A vezetékes és mobil telefonhálózati szolgáltatások mérlege Magyarországon. 
A távközlés liberalizálása után a világszerte felgyorsuló műszaki fejlődés, a hálózati végpontok számának és a hálózati sávszélességnek a növekedésével, valamint a hálózat 
egyre újabb szolgáltatások megjelenése által gerjesztett növekvő igénybevételével a szolgáltatások volumene gyorsan nőtt. A 2000. évet követően mindössze négy évre volt 
szükség a kibocsátás megkétszerezésére. 

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000
Pe

ta
bi

t (
H

U
SN

IA
09

)

1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Import Export Output Consumption

Mobile boom

End of WWII. Hungarian 
Revolution

Occupation of
Czechoslovakia

János KÁDÁR
retires

New  republic
Liberalization 
of telecomm



 Húsz ábra Magyarország információháztartásáról az 1945. és 2008. közötti években 

© Dienes István, 2010 – (30) 450 6469, homputers@yahoo.com 34 

  
 
11. ábra. A TV műsorszórás/elosztás kibocsátásának megoszlása Magyarországon platformok szerint (a külföldre irányuló rövidhullámú és 
műholdas adások nélkül). 
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12. ábra. A földi TV műsorszórás mérlege Magyarországon. 
A középhullámú rádiózás leépítését, a rádiózás URH sávba való áttolását a magyarországi földi rádióműsorszórás-export visszaszorulása kísérte. A szomszédos országok földi 
műsorszórásának határátlépő túlcsordulásával és az európai és a nemcsak európai országok égi műsorszórása révén az ország teljes műsorszórás-fogyasztásában messze a 
külföldi adók dominálnak.  
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13. ábra. A kábeltelevíziós szolgáltatások mérlege Magyarországon. 
A szolgáltatások mennyisége a jelenlegi műszaki megoldásokban az előfizetők számától, valamint az általuk elérhető csatornák számától függ. A szolgáltatók műszakilag 
évről évre egyre több csatorna biztosítására képesek, azonban  bevételüket optimalizálandó, csomagoláspolitikájukat úgy alakították, hogy 2005. óta az átlagosan elérhető 
csatornaszám csökkent. A pay per view rendszer a kibocsátott/vett jelek mennyiségének további csökkenésével jár. 
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14. ábra. A TV-műsor megjelenítés (TV-nézés) mérlege Magyarországon. 
A TV nézés során a készüléktulajdonos a készülék bekapcsolva  tartásával és a műsorszóró vagy jelelosztó szolgáltató jeleinek felhasználásával (többnyire a háztartás 
tagjainak ön-) szolgáltatást nyújt. A TV-nézés társadalmilag nem pozitív jelenség, ugyanis a kalóriafogyasztást  csökkenti, s ezzel a televíziós életmód az évek során a 
népesség tömeges elhízásához, számos betegséghez vezet, ami az egészségügyi és szociális hálózatnak nemzetgazdasági szinten jelentős többletköltséget okoz, s ezt a 
műsorok által átadott érték aligha kompenzálja. A napi sokórás TV-nézés káros szenvedély, amelynek ilyenkénti elismertetése és az ellene való, a közösség egésze érdekében 
történő állami fellépés a következő évtized egyik feladata. 
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15. ábra. A számítógépek háttértárainak kapacitása az év végén és a képernyőik által megjelenített információ mennyisége az év folyamán 
Magyarországon (becslés). 
A növekedés egyelőre gyorsuló. A számítógépek háttértárával és műveleti kapacitásával  összemérhető az okos telefonok, és a legkülönbözőbb intelligens termékekbe 
beépített chipek összes memória-, és műveleti kapacitása.  
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16. ábra Kiemelt információs termékek és szolgáltatások kibocsátása Magyarországon. 
A DVD-re, az MP3 lejátszókra és a videokazettákra a tárgyévben a lakossági végfelhasználók által felírt adatok becsült mennyisége. Az Y tengelyen használt logaritmikus 
skálán a 0,00 érték 1 petabitet, a 2,00 érték 100 petabitet jelent.  
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17. ábra. Az információs szolgáltatások felhasználása fogyasztásukhoz viszonyítva Magyarországon. Ez az ábra nem hasonlítható össze az 
előző ábrákkal, miután az itteni számítások az 1993. évi módszerrel készültek. 
Az országban 1950 és 1986 között a kibocsátott és elfogyasztott információs szolgáltatások egyre kisebb részét használták is fel. A vevőkészülékek antennáira egyre több 
műsor  jele érkezett, azonban ezek közül a néző legfeljebb egyet volt képes nézni vagy hallgatni. Nőtt a választék – és az elektroszmog. 
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18. ábra. Az információs termékek által hordozott tartalom mennyisége Magyarországon. Ez az ábra nem hasonlítható össze az előző ábrákkal, 
miután az itteni számítások az 1993. évi módszerrel készültek. 
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19. ábra. A társadalom appercepció-sebességének alakulása a társadalom elöregedése következtében  Magyarországon. Modellszámítás. 
Módszer: Siegfried Lehr et al.(1982): Subjective Zeitquant als generelle individuelle Grundgrösse.  Grkg Humankybernetik Band 23, Heft 3. 
nyomán. AGS társadalmi átlag =1.. 
Az ország népességének elöregedése a különböző mérőszámokkal mérhetően az ország szellemi teljesítőképességének és teljesítményének csökkenéséhez vezet. 
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20. ábra. Néhány kiemelt információs termék és szolgáltatás éves kibocsátása Magyarországon 2002-ben a világ kibocsátásához képest 2002 
körül, Lyman módszere és adatai szerint (http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/).  
Eredeti példányként a megjelent művek, illetve a műsoridő információmennyiségét vettük számba. Magyarország a  „hagyományos” információs termékekből a világ 
népességéhez viszonyított lélekszám-arányánál általában többet, az „újabb” termékekből és szolgáltatásokból általában lélekszám-arányánál kevesebbet bocsát ki. Az 
Egyesült Államok a világtermelésből általában a legtöbb termék tekintetében lélekszám-arányánál nagyobb, a szegény országok pedig általában kisebb arányban részesednek. 
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