
Tanulmánytár * Logisztikai rendszerek 
 

 
 

 

BME OMIKK 
LOGISZTIKA 

11. k. 3. sz. 2006. május–június. p. 12–21. 

Tanulmánytár * Logisztikai rendszerek 

 

 

RFID: hátrányok és előnyök 
 

A rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) megítélésében a magán- és a gazdasági érdekek sokkal na-
gyobb mértékben ütköznek, mint más technológiai újítások esetén. A bírálók az adatokkal való 
visszaélés, a pártolók az „obstrukció” miatt mennydörögnek. A vita még csak néhány éve tart, 
pedig az RFID története – lásd a tolvajlás elleni biztosítást, a beléptető rendszereket, vámügyi 
alkalmazásokat, állatok azonosítását, banki, üzemi és vásárlói kártyákat – már csaknem hat év-
tizede. 

 

Tárgyszavak: azonosítás; rádiófrekvenciás azonosítás; költség-haszon elemzés; beruházás; beruházásmegtérülés; 
inverz logisztika; Magyarország. 

 
2000 óta a nagy elosztó rendszerek, áruházláncok, 
valamint az USA védelmi minisztériuma intenzív 
kísérletezésbe fogott a rádiófrekvenciás azonosítás 
területén. A közvélemény tudatába fokozott mér-
tékben azonban csak 2004 óta került ez a módszer. 
Létezését addig alig vették észre, ennek az is oka 
volt, hogy a rádióalapú adatátvitel „láthatatlan”. 
Pedig az RFID már régóta állandó kísérőink közé 
tartozik. 
 
Az ok, ami miatt Csipkerózsika-álmából a legutóbbi 
időkben felébredt, nem utolsósorban az IT és a ve-
zeték nélküli kommunikáció viharos fejlődése volt. 
Időközben az „intelligens” chipek ígéretes techno-
lógiai trendet hoztak létre. Felhasználási spektru-
muk, különösen a termelésben, a logisztikában és a 
kereskedelemben szinte határtalan (1–2. ábra). 

Naponta egymillió új tag 
 
Míg az olyan alkalmazások, mint a vásárlói kártya, 
még nem hozták az áttörést, az RFID létrehozóinak 
sok technológiával szembeni fenntartással kellett 
megküzdenie. A fő baj, hogy ilyen rendszereket 
csak a teljes felületet lefedő elfogadás esetében 
lehet kibontakoztatni. Ehhez szakszerű felvilágosí-
tásra van szükség az RFID lehetőségeit és korlátai 
illetően, ha határait viszonylag szűkre is szabták. 
Az a magasságbeli különbség ugyanis, amelyről a 
transzponder (neve a transzmitterből és a respon-
derből képzett rövidítés) leolvasható, a jelenlegi 
chipek hetvenöt százalékánál nyolcvan centiméter 
alatt van. 
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1. ábra Példák az RFID gyakorlati alkalmazására 
 

 
 

2. ábra RFID-motivációk 
 
 
Egyéb korlátozások is vannak: ahhoz ugyanis, 
hogy a chipben tárolt adatot le lehessen olvasni, 
számos előfeltételnek kell teljesülnie. Ezek a frek-
vencia korrekt beállításától kezdve a kompatibilis 
protokoll alkalmazásán át a chip adatszerkezetéig 
terjednek. Ráadásul újabb „ellenséges össztűz” 
fenyeget: egyre több „transzponder-semlegesítő” 
és „RFID-blokkoló” kerül elő. Az elektronikus 

zavaró berendezések meghiúsítják az RFID-
címkékben tárolt adatok átvitelét. 
 
Egyes szakértők szerint azonban ez az út nem meg-
felelő az elfogadás befolyásolására. Itt egy pszi-
chológiai problémáról van szó, amelyet minél ha-
marabb meg kellene oldani. Az RFID-t ugyanis, 
amelynek erőssége más eljárásokkal szemben ab-
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ban rejlik, hogy az árukat, csomagolásokat és rak-
lapokat érintés nélkül, automatikusan lehet a rá-
dióhullámok útján azonosítani, nagyszerű lehető-
sége miatt már nem lehet életünkből kihagyni. A 
földkerekségen már sokkal több mint egymilliárd 
RFID-chipkártya és transzponder működik, és 
számuk naponta körülbelül egymillióval nő. 
 
 
Két különböző elv 
 
A passzív RFID-transzpondereknek három össze-
tevője van: 
• a felcserélhetetlen azonosítószámmal ellátott 

chip (amely adatokat küld és fogad, kódolja, 
dekódolja és tárolja azokat),  

• az antenna (ez az induktív energianyerésre, 
valamint az író- és leolvasóberendezés közötti 
adatcserére szolgál),  

• valamint a hordozó (mechanikus vázat biztosít a 
transzpondernek, alkalmazása szerint különböző 
alapanyagokból áll, védi az elektronikát, aktivál-
ja a folyamathoz illesztett technológiát és erősíti 
a környezeti hatásokkal szembeni ellenállást). 

 
A működési elv három lépésre oszlik:  
• egy beszerelt vagy mozgatható író-leolvasó 

berendezés kivitelezi az alkalmazást;  
• egy olvasó szerkezethez csatlakoztatott antenna 

képzi a rádióhullámokat és veszi a chip „vála-
szát”, melyeket a transzponder fog fel, mihelyt 
az indukciós mező területére kerül;  

• ezután indítja a chip a – rendszerint legfeljebb 
egy másodpercig tartó – kommunikációját. 

 
Az elemmel működtetett aktív transzponderek 
lényegesen nagyobb hatósugarúak, mint a passzí-
vak. Ezt az előnyt a magasabb költség és a rövi-
debb élettartam „ellensúlyozza”. A piacon hozzá-
férhető összeállítások, író-leolvasó berendezések 

és transzponderek palettája széles. Az alkalmazási 
területtől függően a használatos RFID-frekvenciák 
az alacsony (125 és 134 kHz közötti), magas 
(13,56 MHz), ultramagas (868 és 915/925 MHz 
közötti), illetve a mikrohullámú (2,45 és 5,8 GHz 
közötti) sávokban foglalnak helyet. A transzpon-
derek ezek megfelelő piaci részesedése 74, 17, 6, 
illetve 5 százalék. 
 
 
Vannak még nehézségek 
 
Az alkalmazási feltételek elemzésekor különböző 
befolyásoló tényezőket kell számításba venni. Ezek 
megoszlanak a folyamat, a tárgy és a környezet 
szegmensei között. A környezeti tényezők közül az 
„alvó” zavarforrások is számításba jönnek. Egy 
vállalatnál például a rendszer tizenöt percenként 
felmondta a szolgálatot. Hosszú ideig tartott, míg a 
rejtélyt megoldották: ilyen időközökben közleke-
dett a földalatti vasút az épület alatt. 
 
A fém és a folyadék is lehetséges hibaforrás. Ezek 
közelében a transzponderek veszítenek tartomány-
szélességükből. Ennek oka, hogy az indukált el-
lenmező elhangolódik, gyengül vagy teljesen sem-
legesítődik. Távolságtartók felszerelése vagy ferrit-
fóliák alkalmazása segít a probléma megoldásában. 
Fémes szomszédság esetében a szabály: minél 
mélyebb a frekvencia, annál kisebb a hatás. 
 
Figyelmet érdemelnek a környezeti interferenciák 
és reflexiók is. Az elektronikus vagy elektroniku-
san vezérelt idegen készülékekből származó elekt-
romágneses sugarakból származó zavarok befolyá-
solhatják vagy megbéníthatják az RFID-funkciót. 
Ugyanez érvényes a mező fémfalakból származó 
reflexióra. A hátrány a leolvasóberendezés és a 
transzponder frekvencia-illesztésénél jelentkezik. 
A szakértők szerint is őszintén meg kell mondani, 
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hogy ez olyan technológia, amelyet nem lehet 
mindig és mindenhol alkalmazni. 
 
Az RFID-beruházás felbontásánál ötven százalékos 
részaránnyal a transzponder mutatkozik a legdrá-
gább költséghányadnak. A beruházás másik fele a 
leolvasóberendezésre (huszonöt), a szervizre (húsz) 
és a szoftverre (öt százalék) esik. Az olyan ténye-
zőktől függően, mint a mennyiség, a technológia és 
a tároló, egy passzív transzponder ára 0,2-1,5 euró 
között van. Aktív megfelelője ezzel szemben öt és 
nyolcvan euró közötti összegbe kerül. Piaci elem-
zők jóslatai szerint a transzponder költségaránya a 
tömeges alkalmazás révén csökkenni fog, hisz az 
ipar a lehető legmagasabb termelési volument, a 
vevő a lehető legalacsonyabb árakat akarja. 
 
Különösen nagy az árfeszültség a leolvasóberende-
zések területén. A megrendelés terjedelme, típus, 
teljesítmény, jellemzők stb. szerint áruk darabon-

ként húsz (pl. 3D-csatornás) és tízezer euró között 
változhat. A leolvasóberendezés és a transzponder 
között a költségarány általában 1:500 körül van. 
Az RFID-beruházások normál körülmények között 
hat-tizenkét hónap után amortizálódnak. A kalku-
lációnál természetesen a teljes élettartamra eső 
költséget (TCO, total costs of ownership) kell fi-
gyelembe venni. 
 
 
Mikor és hogyan vezessük be 
az RFID-technológiát? 
 
Az ESG GmbH Münchenben azt a gyakorlati célt 
tűzte ki maga elé, hogy az RFID belső és külső 
logisztikai folyamatokban való alkalmazásának 
lehetőségét és gazdaságosságát az egyes vállala-
tokra jellemző módon nagyító alá veszi, és az 
elemzés után egy alkalmazásra érett és az előállító-
ra nézve semleges RFID-koncepciót hoz létre. 

 
 

EPCglobal tag – elsőként Magyarországon 
 
2006. márciusában a GS1 Magyarország által elindított EPCglobal Magyarország Program keretén 
belül az Állami Nyomda Nyrt. és a Vonalkód Rendszerház Kft. Magyarországon elsőként csatlakozott 
EPCglobal Szolgáltatóként az EPCglobal Közösséghez. A Vonalkód Rendszerház Kft. a GS1 Magyar-
ország többéves tagjaként megbízható vonalkód-technikai eszközökkel és megoldásokkal áll partnerei 
szolgálatára. Az újdonságokra nyitott szemmel az elsők között fordult az RFID-ban rejlő lehetőségek 
felé, s hozta létre többek között saját RFID kísérleti laboratóriumát is.  
Az Elektronikus Termékkód (EPC – Electronic Product Code) egy gyorsan fejlődő szabvány, amely a 
rádiófrekvenciás azonosítást használja az elosztási láncokban részt vevő egységek, helyek és helyszí-
nek automatikus azonosításra, jelentős előnyöket biztosítva az elosztási láncok szereplői számára. Az 
elektronikus termékkód megalkotása a rádiófrekvenciás azonosításkor felhasznált adatok szabványosí-
tása érdekében történt, így segítve elő a rádiófrekvenciás azonosítás globális, gyors elterjedését, szé-
les körű alkalmazási feltételeinek megteremtését. A szervezet eddigi tevékenységének eredményei azt 
mutatják, hogy az általa bevezetett szabványok elterjedése megállíthatatlan, és egyedüli szabványként 
lehetőséget kínál, egy egységes elvek és szabványok alapján működő, új automatikus azonosítási rend-
szer, az EPCglobal Network kialakításához, amely széleskörűen alkalmazható a világ egymástól távol 
eső részei között kapcsolatot teremtő elosztási láncokban. 
Az EPCglobal Network az elektronikus termékkódok hozzáféréséhez az RFID-technológiát alkalmazza, 
majd az informatikai adatbázisokat és hálózatokat felhasználva gyakorlatilag korlátlan mennyiségű, a 
kérdéses egységekhez kapcsolódó adathoz kínál hozzáférést. 
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Az RFID az elmúlt két évben a logisztika legdivato-
sabb témáinak egyikévé fejlődött. Bár a szakmai 
információk és sajtóközlemények szinte áttekinthe-
tetlenek, az átadott üzenet tartalmát gyakran félreér-
tik, mivel újra és újra azonnali segítséget várnak tőle. 
Az RFID professzionális alkalmazásának azonban 
összességében és rendszerjellegét tekintve az egyes 
hardver- és szoftver-összetevőkhöz éppolyan kevés 
köze van, mint félreértett funkciójához, amennyiben 
általános logisztikai „gyógyszernek” tekintik. 
 
Ami az RFID-alkalmazások szervezői előfeltételeit 
illeti: 
• a gyorsan és „felülről lefelé” tervezett,  
• minden következményében és a jövőbeli meg-

valósítási lépéseket tekintve végig nem gondolt, 
és mindenekelőtt  

• a nem az egyes vállalati szükségletekhez illesz-
tett 

RFID-alkalmazás lényegesen több kárt okozhat, 
mint amennyi hasznot hoz. Az RFID jövőbeni 
használatának ugyanis a vállalati folyamatok ala-
pos elemzésén kell nyugodnia. Ezek az elemzések 
nem érhetők el a gyorsan megvásárolt „azonnali 
tanácsadással” vagy „gyors implementálással”. 
Sokkal inkább az addigi vállalati folyamatok érté-
kelésére van szükség a folyamatokban részt vevők 
bevonásával, hogy a valóságnak megfelelően és 
világosan kijelenthessék: a vállalat részére az 
RFID alkalmazása közép- vagy hosszú távon kifi-
zetődik vagy nem gazdaságos. 
 
 
A bevezetés előtti elemzések 
 
Az ESG RFID-potenciál-elemzésének három lépé-
se van. 
 
1. lépés: Az ellátási lánc (SC) folyamatainak jegy-

zékbe vétele (scoring) 

• Nyers elemzés és az ellátási lánc „Ist” fo-
lyamatainak (magyarázat alább) leírása. 

• A gyenge pontok felismerése. 
• A lehetséges SC-folyamatok feltérképezése, 

(scoring modellenként átlagosan tizenkettő) 
folyamatonként mintegy húsz indikátorral. 

• A releváns SC-folyamatok azonosítása (be-
leértve a költség-haszon mátrixot) részletes 
elemzés céljára. 

 
2. lépés: Az SC-folyamatok újratervezése és a 

rendszer kiválasztása 
• A releváns SC-Ist-folyamatok részletes 

elemzése. 
• A folyamatok újratervezése (koncepció). 
• A releváns SC-folyamatok Soll-Ist összeha-

sonlítása. 
• A vállalatnak leginkább megfelelő RFID-

technológia kiválasztása. 
• A meghatározott RFID-technológia funkció-

vizsgálata. 
• A Soll-Ist folyamat dokumentációja. 
• Rendszermegoldási (hardver-, szoftver- és 

integráció-) ajánlás az RFID-vel támogatott 
ellátási láncra. 

 
3. lépés: Az RFID-technológiai potenciál értékelése 

• A költség- és időmegtakarítás, valamint a 
minőségi haszon kiértékelése. 

• Plauzibilitási vizsgálat. 
• A beruházási költségek meghatározása. 
• A haszon részletes számítása. 
• Szükséges beruházási költségek az RFID-

technológia bevezetéséhez. 
• Meghatározott alkalmazási eset. 

 
„Screening” és „scoring” 
 
Itt használja az RFID-lehetőségekre vonatkozó 
elemzés azokat az eszközöket, amelyeket az ESG 
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kínál. Az ESG szállítási és közlekedési üzletágá-
nak fejlesztési vezetője szerint cégük a megelőző 
MATCH (Map, Analyse, Target, Change) modell 
alapján kidolgozott RFID-potenciál-elemzést álta-
lában egy sor kiértékelt folyamati lépés után végzi 
el. Ezután közlik az ügyfél RFID-alkalmazásra 
megfelelő területeire vonatkozóan, hogy például „a 
tapasztalatok szerint a vállalat az első folyamati 
screening után átlagosan tíz–tizenkét RFID-nek 
megfelelő folyamattal rendelkezik”. A vállalat 
nagyságától függően az alkalmazó hat-tizenkét 
munkatársát vonják be a munkába, akik a folyama-
toknak olyan felelősségteljes állásban alkalmazott 
ismerői, mint a logisztikai vezető, a raktárért fele-
lős vezető, az értékestés utáni területen dolgozó 
munkatárs stb. A felhasználó kívánságainak rögzí-
tése képezik az RFID-re alkalmas folyamatokkal 
együtt a további elemzési lépések alapját. 
 
A scoringnál minden egyes RFID szempontjából 
lényeges folyamatot vizsgálnak mintegy húsz költ-
ség-haszon indikátor segítségével. Már az első 
scoringnál, amelyben egy költség-haszon mátrix 
jön létre, biztosan fel lehet ismerni, hogy az erede-
tileg kiválasztott folyamatok közül melyek alkal-
masak leginkább az RFID bevezetésére. 
 
A scoring után három további elemző lépés követ-
kezik  
• a folyamatok,  
• a rendszerek és  
• a gazdaságosság megvilágítására. 
 
A „folyamatok” lépésnél határozzák meg a köve-
telményeket: a megadott „Ist” („van”) adat alapján 
egy „Soll” („legyen”) tervet generálnak, amelyből 
mindjárt egy RFID-Soll-folyamat adódik, amely a 
rendszerre vonatkozó követelményeket is meghatá-
rozza. A rendszer analízise átfogja a hardvert, a 
szoftvert, az integrációt és többek között olyan 

infrastruktrális halmazvázat eredményez, amely 
információt ad a szükséges transzponderek és 
leolvasóállomások számáról és alkalmazási helyé-
ről. 
 
A rendszer koncepciója megnyugtatja, hogy az 
RFID alkalmazásánál milyen információkat kell 
kapni, ezek honnan származnak és milyen végső 
rendszerekben dolgozzák fel azokat. Adott esetben 
a meglévő szoftvert úgy kell átalakítani vagy bőví-
teni, hogy az RFID-folyamatokhoz elengedhetetle-
nül szükséges gyors kommunikációt és a nagy 
adattömegek feldolgozását teljesíteni tudja. 
 
IT-, integrációs és kommunikációs 
követelmények 
 
Döntő szerepet játszik az RFID-hardver és a tranz-
akciós program közé kommunikációs szoftverként 
beágyazott „middleware”, amely lehetővé teszi a 
megfelelő időben történő adatfeldolgozást és a 
teljesen automatikusan dolgozó RFID-leolvasó 
berendezésekkel való online kommunikációt. 
 
Az elemzésben az RFID alkalmazásával megvaló-
sítható időcsökkentések, költségmegtakarítások és 
a folyamatminőség fokozása nagy részletességgel 
mutatható ki és valószerűen ábrázolható. A költ-
ségmegtakarítások közvetett módon adódnak a 
megrövidült folyamatidőkből, közvetlenül a kész-
let csökkentéséből vagy a hibák elkerüléséből, ami 
feleslegessé teszi az egyébként a hiba elhárításához 
szükséges költséges folyamati láncokat olyan lépé-
sekkel, mint az utánajárás, az áruk utólagos szállí-
tása vagy visszavétele. 
 
Az RFID-potenciál-elemzéssel a hardver, a szoft-
ver, a felszerelés és az integráció megvalósítási és 
költségráfordítása pontosan követhető, a fokoza-
tosság és a szükséges teljesítményfokok szempont-
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jából is. A költségoldalt illetően az RFID-nek az 
ESG által való megvalósításánál tartják magukat az 
általuk megadott és a vevővel közölt árakhoz. 
 
Az analízisek eredményét egy RFID-alapú „Soll” 
folyamatban foglalják össze. Ez a semleges, funk-
cionális követelménydokumentum átfogó informá-
ciót ad, valamennyi megvalósításhoz szükséges 
olyan szempontról, mint a költség-haszon összeha-
sonlítás, a hardver-, a szoftver-, az integráció- és a 
folyamatspecifikus eljárási mód. A vevő részletes 
leírást kap az RFID-technológia kívánságaihoz 
szabott kialakításáról. 
 
A folyamatok automatizálása 
és a készletek biztonsága 
 
Az RFID alkalmazása a vállalatoknál növeli a fo-
lyamat átláthatóságát, követhetővé teszi a terméke-
ket, automatizálhatóvá a folyamatokat és fokozza a 
készletezés biztonságát. A folyamatok és a termé-
kek átláthatósága igen fontos, hogy például a terje-
delmes ellátásilánc-hálózatoknál a mindenkori 
termék- és áruhelyzetről kellő információt lehessen 
nyerni. Ugyanígy szükséges az eladás utáni tevé-
kenységeknél is a pontos információ a termékek 
helyéről. 
 
Az ESG egy kizárólag nagy értékű eszközöket 
(PC-ket, monitorokat stb.) forgalmazó vállalat 
RFID-potenciáljának kiszámításához készített for-
gatókönyvet. A potenciál kiértékelése  
• a folyamatidők csökkentését,  
• a hibák következtében jelentkező költségek 

elkerülését és  
• a nyilvántartási és könyvelési folyamatok au-

tomatizálását tartalmazta.  
 
Ennek eredményeképpen a folyamatok többek 
között a logisztika területén is optimalizálhatók 

voltak. A cikkek automatikus nyilvántartása a ko-
missiózásnál és a berakodásnál átfogó visszakö-
vethetőséget, valamint jobb folyamat- és készlet-
biztonságot tesz lehetővé. 
 
Javítás és visszavétel, inverz logisztika 
 
A javítások és a visszárukezelés területe éppen a 
nagy értékű CPG-vel (consumer packaged goods) 
foglalkozó nagykereskedőknél számít olyan terü-
letnek, amelyen az RFID-t ésszerűen és gazdasá-
gosan lehet alkalmazni – elsősorban az eladás utáni 
folyamatok komplexitása miatt. Az RFID ugyanis 
megkönnyíti  
• a sokrétű operatív kérdések egzakt adatoknak 

megfelelő előkészítését és kommunikációját, va-
lamint  

• a megoldásukhoz szükséges logisztikai folya-
matokat, hogy például hol és kitől származó 
eszközöket kell újra előkészíteni és rendbe hoz-
ni, illetve mely részeket kell kicserélni vagy 
megjavítani. 

 
A javítás és a visszárukezelés területén az RFID fő 
előnye a külső csomagoláson át végezhető azonosí-
tás, úgy, hogy a visszaszállított csomagokban lévő 
cikkek első azonosításához nem kell felnyitni a 
csomagokat. 
 
Értékesebb termékeknél a termékgöngyöleg legér-
tékesebb összetevőit minden esetben RFID-
jelzéssel látják el. Egy asztali PC-konfiguráció 
esetében például a zárt dobozban lévő számítógé-
pet és a monitort a visszaszállított áruk beérkezé-
sénél a doboz felnyitása nélkül közvetlenül ellen-
őrzésre, illetve a további szükséges műveletekre 
lehet irányítani. 
 
Az RFID a visszaszállítások intézésekor – pusztán 
a kicsomagolási eljárás feleslegessé tételével – 
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olyan idő- és költségmegtakarítást tesz lehetővé, 
amelyet összességében semmilyen más technikával 
nem lehet elérni. Az RFID alkalmazása az eladás 
utáni területen akkor ésszerű, ha a berendezések-
nek legalább harminc százalékát látják el RFID-
chippel. 
 
Költségkeretek és időráfordítás 
 
Az ESG-nek egy – az említett ágazathoz tartozó – 
vállalatnál végrehajtott, nagyon bonyolult logiszti-
kai folyamatokra vonatkozó RFID-potenciál-
elemzésére három hónapra volt szüksége. Az ana-
lízis eredménye egy kész átalakítási koncepció 
volt, mintegy tizenkét hónapos megvalósítási idő-
vel. A gazdaságosság vizsgálatakor kiderült, hogy 
a nagy értékű termékek RFID-vel való felszerelése 
körülbelül 1,7 millió euró egyszeri beruházást igé-
nyelt a hardverre és a szoftverre, valamint az éves 
működési költségekre további egymillió eurót. 
Ezzel szemben az RFID bevezetésével lehetővé tett 
megtakarítás összegére évente mintegy 1,4 millió 
euró adódott. 
 
Az RFID-potenciál elemzésének költségei a figye-
lembe vett folyamatok számától függenek, az alsó 

határ 200–300 millió eurós forgalmú közepes cé-
geknél harminc-negyven munkanap ráfordításának 
költsége. Kiterjedt struktúrával rendelkező kon-
szernek és komplex logisztikai hálózatok esetében 
150–200 munkanapra lehet szükség. Egyes folya-
mati elvek, például a tároló rekeszek RFID-vel 
való felszerelésével kapcsolatos költség-haszon 
elemzésére nyolc-tíz nap is elég lehet. 
 
A potenciálelemzés haszna 
 
Az RFID-potenciál elemzésének előnyeihez tarto-
zik az előállító semlegessége a hardver és a szoft-
ver tekintetében, úgy hogy az eredmény egy min-
den érdekelt számára minden szempontból semle-
ges eredmény. További előny, hogy a vevő a fo-
lyamati analízis részeiből olyan ismeretekhez jut, 
amelyet általánosságban is felhasználhat folyama-
tai gazdaságosságának és átláthatóságának optima-
lizálására. 
 
Azoknak a vállalatoknak, amelyek az elkövetkező 
két-három évben logisztikájukat alapvetően meg 
akarják változtatni, illetve ügyfeleik már RFID-t 
alkalmaznak, minden esetre alaposan meg kell 
ismerkedniük az RFID-vel. 

 
 
Különleges RFID-alkalmazások 
 
A rádiófrekvenciás azonosítás legfőbb előnye a vonalkóddal szemben, hogy nem szükséges „látni” a 
jelet a leolvasáshoz. Mondjuk egy konténerben levő áruk címkéit anélkül olvashatom le, hogy kinyit-
nám a konténert. Elképzelhető – bár a költségek miatt ma még csak álom – egy olyan áruház is, ahol 
nincs pénztáros, csak áttolom a kosaram egy leolvasó alatt, és a rendszer minden információt rögzít a 
kosárban található valamennyi áruról.  

Különleges megoldást készül bevezetni 2007 áprilisában a nagy-britanniai Alton Towers vidámpark. 
Minden látogató RFID-val ellátott karperecet kérhet, amely alapján a parkban található kamerák 
azonosítják őket. A látogatás végére egy olyan félórás DVD-t kapnak búcsúajándékként, amelyen saját 
magukat nézhetik vissza. 

Ugyancsak a közelmúltban bejelentett fejlesztés az a vemhes tehenekre erősített RFID-címke, amelyik 
az állat hőmérsékletét méri, mely egy leolvasóval bármikor ellenőrizhető. Így az ellés időpontja ponto-
san meghatározható, ugyanis 24 órával előtte az anyaállat testhőmérséklete lecsökken. 
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A piac folyamatosan növekszik 
 
A statisztikák szerint 2003-ban a globális RFID-
hardverpiac összege 1,407 milliárd dollár volt. 
Tavaly elérte a 2,038 milliárd dollárt. A közleke-
dési ágazat részesedése ugyanebben az időtartam-
ban 4 millióval 447 millió dollárra zsugorodott, 
ugyanakkor az ellátásilánc-irányításé előrelátható-
lag 155 millióról 387 millióra, azaz két és félszere-
sére fog növekedni. Az éles versenyhelyzet ellené-
re a tendencia azt ígéri, hogy a hardvergyártók 
középtávon nagy haszonra számíthatnak. A bostoni 
székhelyű Yankee Group tanulmánya szerint a 
nagyobb konszerneknek negyvenmillió dollárba 
kerülhet, hogy teljes ellátási láncukat RFID-re 
állítsák át. Ügyfeleiknek azt ajánlják, hogy kisebb 
(beruházási) lépésekkel változtassák át a rendszert. 
 
A szakemberek szerint az RFID folytatja – most 
még nehézkes – menetelését. Sejtéseik szerint a 
világszerte használt szabványok, nagy projektek, 
növekvő megbízási volumenek, új termelési fo-
lyamatok és technológiák, a szenzorral ellátott 
transzponderek intenzívebb használata, valamint az 
önálló, „intelligens” transzponderek és leolvasóbe-
rendezések kifejlesztése ezt a tendenciát az évtized 
végéig meg fogja gyorsítani. A logisztikai szakem-
berek szerint a várt piaci áttörés fő hajtóereje az 
integráció lesz. 
 
 
Versenyben a vonalkód 
 
Az adatgyűjtésben nem az a lényeg, milyen tech-
nológiával gyűjtik, hanem hogy miként és mire 
használják az összegyűjtött adatokat. Az adatgyűj-
tést legjobb vonalkódrendszerrel kezdeni, mert az a 
legkézenfekvőbb és legolcsóbb megoldás. Ha már 
vonalkód rendszere teljes, s elég rugalmas az ösz-
szes szabvány kezelésére, fogadására, és huzamos 

ideje működik, akkor a cég beléphet rádiófrekven-
ciás azonosítás  világába. Persze ha pénzügyi lehe-
tőségei engedik. 
 
A vonalkód a gyártási műveletekben továbbra is 
nagy szerepet játszik. A vonalkód a terméken ma-
radhat egész élettartama során. Mindenki jól isme-
ri, és ráadásul olcsó is. 
 
A legújabb lézeres kézi vonalkód-leolvasók már 
RFID lekérdezésére is alkalmassá tehetők. Ez az 
egyik gyártó, az Intermec Technologies szerint a 
két módszer tudatos közelítése. A lézeres leolvasó 
a gyengébb vonalkódot is jobban olvassa. Az új 
képalkotó eszközök (mint az Intermec fémoxid 
félvezetős leolvasója) többféle típusú címkét képe-
sek leolvasni. A belső adatgyűjtéshez, nyilvántar-
táshoz jobb lehet a vonalkód, de ha a cégtől kike-
rülnek RFID-vel követhető rugalmasan hollétük. 
 
Kezdő cég az adatgyűjtést vonalkódos rendszerrel 
indítsa, mert az RFID óriási adatgyűjtő képessége 
csak zavarná, s az adattömeggel nem tudna mit 
kezdeni, amíg nem járatos a vonalkódos adatgyűj-
tésben. 
 
Az automatikus adatgyűjtő rendszer kimunkálását 
mindenki kezdje a meglévő kézi adatgyűjtés felmé-
résével, hogy az automatikus adatgyűjtés feladata 
tisztázódjék. Válassza meg a gyűjtési eljáráshoz 
illő vonalkódcímkét és -leolvasót. Ha szükséges, 
nagysűrűségű vagy a kétdimenziós címkét válasz-
szon, mert azok jóval több információt hordoznak, 
mint az egydimenziós vonalkód. Senki se feledje, 
hogy más leolvasó alkalmas világos és más rosszul 
világított helyen. Mostoha környezetben, ahol olaj-
szennyeződés vagy más környezeti körülmény 
gátolja a leolvasást, vésett vagy maratott jelölést 
használjon. Jó tudni azt is, hogy a sokféle leolva-
sóhoz a szoftveresek nem készítenek külön szoft-
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vert, hanem csatolókkal illesztik azokat a leolvasó 
adatkezelő programjához. 
 
Az automatikus adatgyűjtés az emberi beavatko-
zást kiiktatja az adatgyűjtési „egyenletből”, a vo-
nalkód kevésbé, mint az RFID. A vonalkód nem 
szűnik meg, továbbra is adatgyűjtő eszköz marad, 
mialatt a következő tíz évben tart az RFID terjedé-
se. Mivel az RFID sem százszázalékosan megbíz-
ható, ajánlatos mellette vonalkódos vagy feliratos 
kiegészítőt is használni  
 
Az adatgyűjtési fejlesztés természetesen a vonal-
kódok területén sem állt meg. Sőt új lendületet 
vett. Ilyen például a blokkolásgátlóhoz és a lég-
zsákhoz használatos pontos, felelős technika. A 
hagyományos lézeralapú adatgyűjtést az Intermec 
Technologies Corp. mikro-elektromechanikai 
(MEMS) rendszere váltathatja fel. Ez a nano-
technológia körébe tartozó lézeres leolvasó negy-
venszer gyorsabb a hagyományosnál, az adatfor-
galmat felgyorsítja, és fokozza az ellátási lánc át-
láthatóságát. A piacra kerülő EL10-es az első 
MEMS lézerleolvasó különösen gyorsan olvassa a 
nem túl éles kódokat is. Sebessége ötszáz letapoga-
tás másodpercenként, de akár négyezerig is elme-

het, szemben a hagyományos lézeres leolvasó öt-
ven letapogatás/másodperc sebességével. Mikro-
tükre és annak motorja 1/66 része a hagyományos-
nak, ezért pontosabb. További előnye, hogy külön-
leges vonalkódot is olvas. 
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Szerkesztőségi összeállítás 
 
 
 
 
 
A hazai RFID- és vonalkódpiac alakulásáról folyóiratunk 56–57. oldalán olvashat. 
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