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Tóth Regina 

III. évfolyam (a végzés éve 2013) 

A vonalkódtechnika jelenléte, és közismertsége a fogyasztók körében 

The attendance the technology of barcode, and public reputation in the round of customers 

 

Kutatásom során a vonalkód történetét, elterjedését és fejlődését vizsgáltam egészen 

napjainkig. Jellemeztem a legtöbbet alkalmazott vonalkód típusokat, ezen belül is az 

egydimenziós, a kétdimenziós, és mátrix jelképeket, és az azokat alkalmazó területek 

sajátosságait. A különböző vonalkód fajták előállításának módszereit, és a leolvasó fajták 

jellegzetességeit taglalom. Készítettem egy fejezetet, melyben összehasonlítottam a 

vonalkódot egy másik, ma divatos azonosítási rendszerrel, az RFID-val. Betekintést tettem a 

vonalkód kilátásaira és jövőjére, és megosztom önökkel a legújabb technológiák 

tulajdonságait. 

Egy primer kvantitatív kutatást végeztem a lakóhelyemhez közeli térségekben. Összesen 100 

főt kértem meg arra, hogy a kérdőív kitöltésével segítse munkámat. Olyan kérdéseket tettem 

fel, melyekből kiderül, hogy a nemrég bevezetett vonalkódtechnikával kapcsolatos 

alkalmazásokat mennyire ismerik, használják. A legtöbb válaszadó nem használta még az 

eszközöket a vásárlás során, de hallott a létezésükről. 
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III. évfolyam (a végzés éve 2013) 

The attendance the technology of barcode, and public reputation in the round of customers 

A vonalkódtechnika jelenléte, és közismertsége a fogyasztók körében 

 

In the course of my research I have analyzed the history, the spread and the development of 

barcode. I have described the most used barcode types, within the one dimension, the two 

dimension and matrix codes, and the speciality of the applier areas. I described the different 

type of barcodes produce methods, and the feature of scenner types. I prepared a chapter, in 

which I compared the barcode with RFID. I insighted the future of barcode, and  on 

expectancy and future for barecode, and I would like to share the latest feature of technologies 

with you. 

I have make a primary, quantitative research based on nearly towns. I asked one hundred 

people to help my work with answering my questions. I had some questions that cleared up, 

that people how know and use the new technologies of barcode. The most respondent did not 

use the applicants in the source of buying yet, but they already heard about these. 
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BEVEZETÉS 

Az emberi fejlődés folyamatának e szakaszát az információ és a kommunikáció korszakának 

nevezhetjük. A számítástechnika megjelenése a XX. század közepére tehető, és azóta is 

dinamikusan növekedik, fejlődik a tudomány ágazata. Ma már mindennapi életünkhöz 

hozzátartozik a számítógépek használta, legyen szó munkáról, vagy otthoni kikapcsolódásról. 

Lehetővé teszi a társadalmi, kereskedelmi, gazdasági és más egyéb szolgáltatás egyszerű és 

gyors használatát. A kereskedelem világában nagyon fontos a versenyképesség, mivel csak 

akkor van esély fenntartani egy üzletet és lehetünk sikeresek, ha mindig naprakész 

információkkal rendelkezünk. Azok, akik egy piaci mozgásra gyorsan reagálnak, sokkal jobb 

piaci pozícióval rendelkeznek, mint akik információ hiányában nem tudnak lépést tartani a 

folyamattal. 

Mivel egyre nagyobb és bonyolultabb adatforgalom kezdett kialakulni, szükség volt egy olyan 

rendszerre, mely átláthatóvá és egyszerűen kezelhetővé teszi az emberi aggyal már 

követhetetlen információs tömeget. Erre egy külön iparág kezdte meg kialakulását, az 

automatikus azonosítás. A manuális azonosítást azonnal felváltotta a gépi azonosítás 

rendszere.  

Ma már számos fajtája létezik, az elektronikus azonosítás rendszerének, de a legelterjedtebb a 

vonalkódos alkalmazás. Sok más azonosítási rendszer létezik e mellett, és hatékonyságukat 

nem lehet összehasonlítani, mert minden technika, más és más helyzetekben alkalmazható, 

különböző problémákra jelent megoldást. A vonalkódot huszonöt éve kezdték el bevezetni 

Magyarországon. Az ezzel foglalkozó szakcégek azóta is a különféle felhasználási területekre 

fejlesztenek és telepítenek rendszereket. Áruházakba, raktárakba, könyvtárakba, a gazdaság 

különböző területeire, mint az állattenyésztés és növénytermesztés, az egészségügy és még 

sok más területre, ahol szükséges az azonosítás és nyomon követés. Legfőképp annak 

köszönheti az elterjedését, hogy a többi alkalmazáshoz viszonyítva olcsóbban előállítható és 

üzemeltethető. A vonalkód napjainkban is folyamatosan fejlődik és egyre több alkalmazási 

területet hódít meg a legkülönfélébb formákban. 

Azért választottam ezt a témát, mert érdekesnek találom, a nap mint nap felbukkanó, 

vonalkódtechnikával kapcsolatos újításokat. Készítettem egy primer, kvantitatív kutatást 100 

fő segítségével, hogy kiderítsem, hogy milyen ismeretekkel és véleménnyel rendelkeznek e 
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téren. Megkérdeztem 63 nőt és 37 férfit, köztük 53 diák, 37 alkalmazott beosztású, 2 vezető 

beosztású, és 8 nyugdíjas. Az emberek 78%-a városban, 17%-a községben és 5%-a faluban él. 

Az elemzés során különböző csoportokba soroltam a válaszokat, majd diagramok és táblázat 

segítségével ábrázoltam. 
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1. A VONALKÓD  

1.1. Története 

A vonalkódtechnika nagyon szoros kapcsolatban áll a számítógépes rendszerekkel, mégis egy 

külön álló, önálló szakmaként tekintünk rá.  

A Morse kód az angol Abc betűiből, számok és a köztük lévő szünetek különböző 

kombinációiból áll, tekinthetünk rá a Vonalkód elődjeként is. 

 N. J. Woodland az 1940-es évek végén egy kör formájú kódot szabadalmaztatott az Amerikai 

Egyesült Államokban. A kódot különböző vastagságú vonalak és a köztük lévő szünetek 

(melyek magukban hordozzák az információkat) alkotják. Az osztályozó és válogató 

rendszerekben történtek meg az első vonalkódos alkalmazások. Mivel a vonalkód típusát és az 

alkalmazásához szükséges eszközök kiválasztását semmilyen külső tényező nem befolyásolta, 

ezért zárt rendszerűek voltak. Ezt követően 20 év múlva vált ismertté a Vonalkód. A 

számítástechnika és a lézertechnika gyors fejlődésének köszönhetően, ekkorra már lehetséges 

volt az adatok sokaságának gyors és biztonságos felismerése, továbbítása és feldolgozása. 

1970-ben megjelent az UPC, Universal Product Code az USA-ban, melyet termékek 

beazonosítására használtak a kiskereskedelemben. Később már nem csak a kiskereskedelmet, 

hanem az ipari és az infrastrukturális területeket is meghódította.  

Szintén 1970-es évben megjelent a Plessey kód. Ezt a kódot könyvtári könyvek azonosítására 

használták.  

1972-ben az iparban ismertté vált az ún. „kettő az ötből” kód, majd ezt követően a „kettő az 

ötből átfedéses” kód, amely már az előző továbbfejlesztett változata. 

1973-ban megalakult az UPC, Universal Product Code Council. A róla elnevezett UPC kódot 

elfogadták, mint kiskereskedelemben használt vonalkód. Ennek a kódnak a bevezetése 

jelentette az első nagy lépést, a gyártók sokasága egymástól függetlenül végezhette a 

kódfeltüntetést termékeiken, majd ezeket a kereskedelem, különböző egységei hasznosíthatta. 

Az első mozgósugaras lézer fényforrást használó szkenner ebben az évben jelent meg, ami 

még 60 kg-os volt. Ezeket később felváltották a szoftver vezérelt megoldások. Létrejöttek a 
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hordozható olvasók és terminálok, megvalósult a számítógéppel történő valós idejű 

kommunikáció, majd egy számítógéphez való, több vonalkódos eszköz csatlakoztatása. 

 A Code-39 vonalkód típust 1974-ben szabványosították. A kód már nem csak számokat 

tartalmazott, hanem betűket és néhány speciális karaktert.  

Az amerikai fejlődés nagy hatással volt a nyugat-európai államokra. 1977-ben 12 európai 

ország által megalakult az EAN, Nemzetközi Termékszámozási Társaság (International 

Article Numbering Assotiation), melynek székhelye Brüsszel. Célja az egységes 

termékazonosítási rendszer világméretű bevezetése. A termékeket, azaz azok csomagolását 

géppel olvasható vonalkóddal látják el, mely lehetővé teszi az eloszlási tevékenység 

nyilvántartási és gazdálkodási funkcióinak elektronizációját.  

Növekedett az EAN hatásköre. A fogyasztási cikkeken túl, számos, nem lakossági 

értékesítésre szánt termékekre is használták a vonalkódot. Lépést tartva a felhasználók 

igényeivel, elsősorban a szállítási és gyűjtőcsomagolások azonosítására, majd a kereskedelmi 

és szállítási logisztika valamennyi információs igényét egyetlen rendszeren belül kielégíteni 

képes ajánlást tett közzé a kiegészítő kódolásra. 

Az EAN, a kereskedelmi partnerek közötti elektronikus adatcserére kidolgozott egy szabványt 

EANCOM (1. számú melléklet) néven, az ENSZ ADIFACT (1. számú melléklet) 

rendszerével. Ezen kívül, számos más ágazati, illetve iparági vonalkódos szabványt 

alkalmaztak sikeresen. Az egészségügyben a vér- és vérkészítmények azonosítására, a 

Codabar nevű vonalkódot használják. Az IATA (Nemzetközi Légiközlekesédi Hatóság) 

legfőképpen a „2 az 5-ből” vonalkód típust alkalmazza az utasok, csomagok és a 

teherszállítmányok nyomon követésére. Az amerikai autóiparban az AIAG szabványt (Kód-

39 vonalkódtípust), az európai autóipar pedig az ODETT szabvány alkalmazását írja elő. Ezek 

a szabványok megfelelnek, ha a kapcsolatok iparágon belüliek, viszont ha iparágak közötti 

kapcsolatról van szó, akkor komoly problémák merülnek fel. 

A termékeken leggyakrabban használt kód az EAN-13, de kisebb méretű termékek esetében 

az EAN-8 kódot is alkalmazzák. Az első kettő-három számjegy az EAN kiadási helyét jelöli, 

ez Magyarország esetében 599. Az utolsó számjegy a számítógépes ellenőrzést szolgálja, a 

többi pedig a cégek és termékeik osztoznak. A rendszert az EAN International fogja össze, 

melynek jelenleg 99 tagszervezete van. A vonalkódhoz szükséges azonosítót a tagszervezettől 

lehet igényelni, Magyarországon a 2005-től létrejött GS1 Magyarországtól, ha valamelyik 
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ország nem rendelkezik ezzel, akkor Brüsszelből kell vonalkódot és hozzátartozó számot 

kérni.  

A fogyasztók első benyomása a vonalkódról, hogy az áruházak el akarják kerülni az árak 

feltűntetését, és átverik a vevőket. A szakszervezetek siratták a munkahelyeket, és az emberek 

féltik saját egészségüket, az olvasó lézere félelmet kelt a pénztárosokban, ugyanis rongálja a 

szemet. A számítógép elterjedése nagyban hozzásegített az áttöréshez. A felhasználók 

rájöttek, hogy rengeteg munkát, időt spórolnak a vonalkód használatával, ezen felül 

forradalmasíthatják működésüket.  

A vonalkódtechnika előnye az alacsony költségvetés, az egyszerű előállíthatóság, a gyors és 

nagy sebességű olvasás lehetősége, és nagyon sok területen alkalmazható. Egységes, 

szabvány által meghatározott azonosítók. A vonalkód jól leolvasható nem csak közelről, 

hanem nagyobb távolságból is. 

Hátránya, hogy nem dinamikus, nagy a hamisítás lehetősége és korlátozott az 

információtartalom. 

A vonalkódtechnológia hatására a költségek csökkentek, növekedett a termelékenység, 

kevesebb selejt vagy selejtmentes gyártás jött létre, a raktárkészletek csökkentek akár 40%-

kal. Just-in-time technológia (1. számú melléklet). Disztribció és a szállítási feladatok 

elvégzésének időtartama jelentős mértékkel csökkent, mindössze az eddigi idő 1/7-ed része is 

elegendő az elvégzésére. Logisztikai kapcsolat alakult ki a termékfolyam és az anyagfolyam 

között. Minőségi előírások betarthatósága és regisztrálhatósága és a termelés bármilyen 

szállítási egység szintjén követhető, például raklap, karton, sor, stb. 

(Allaga Gyula, Melis Zoltán, Sárkány Márta, Viszkey György [1995]: Vonalkódtechnika - A 

vonalkódtechnika kezdetei - A vonalkódok fejlődése. PRIM Kiadó Budapest 1. kötet) 

1.2. Az automatikus adatgyűjtés elterjedése 

A vonalkód egy egyszerű jelkép, mely vonalakból és közökből áll. Azon egység 

azonosításának (melyet azonosítottunk) gyors és egyszerű leolvasását teszi lehetővé, vagyis az 

elektronikus úton való feldolgozását valósítja meg. A vonalkód alatt elhelyezett számsor 

leképzésével jönnek létre a vonalak és a közök. A vonalkód, egy számsor fizikai 

megjelenítője.  



6 

 

A számítógépes kultúra, a II. világháború után kezdte meg hódító útját. A vonalkódtechnika 

gyökerei egészen idáig nyúlnak vissza. A kereskedelem dinamikus fejlődése, és a nagy 

távolságú áruszállítás, megkövetelte az egységek egy könnyebb és gyorsabb azonosítását. A 

kereskedelmi pénztári és logisztikai környezetben, szükség volt, a számok automatikus 

leolvasására. Az iparban a gyártók egymás után vezették be a saját szabványosításaikat, a 

saját termékekre a ’70-es évektől.  

Minden iparágban kialakult egy-egy fajta vonalkód típus, mint például a fémiparban és az 

autógyártásban a Code-39, a nehéziparban és az elektronika területén az „Átfedéses 2 az 5-

ből” kód jött létre. Ezeken felül szabványosítottak a különböző alkalmazási körök igényei 

alapján több vonalkód jelképcsaládot, mint a Codebar (1. számú melléklet), PDF417, Code-

128, vagy Code-49. Kizárólag csak a GS1 által szabványosított azonosító számokat 

megjeleníteni képes vonalkódok felelnek meg a többszereplős, globális, nyílt ellátási lánc által 

kiszabott elvárásoknak. Ilyen kód, az EAN-13 és az EAN-8 a kereskedelmi termékeken, és a 

vastag keretes ITF-14 (1. számú melléklet) kód a dobozokon (hullámpapíros dobozok), 

továbbá a logisztikai folyamatokat segítő, GS1-128 vonalkód. Ide sorolhatjuk még az 

adatmátrixot, mely már a kétdimenziós vonalkódok csoportjába tartozik, ezeket a fizikailag 

kisméretű termékeken találhatjuk (Pl.: GS1 Databar az orvosi oltóanyagokon).  

A technika elterjedése valójában annak köszönhető, hogy üzemeltetése, alkalmazása olcsóbb, 

a többi technikához képest, leolvasása pedig gyors, és nagyobb távolságból is lehetséges, még 

fizikai érintkezést sem igényel. Felépítés szerint létezik egy- és kétdimenziós vonalkód. Az 

utóbbi adatkapacitása több ezer alfanumerikus karakter (1. számú melléklet) is lehet, míg az 

egydimenziósé korlátozott. A kétdimenziós kódok lehetnek mátrixok, vagy körgyűrűszerűen 

elrendezett, sötét és világos cellákból álló rendszer (adatmátrix), egy másik részük, pedig 

többsoros vonalkód (Dobablock (1. számú melléklet), PDF417). 

Az automatikus adatgyűjtést, az optikai eljárással működő kézi szkennerek, kézi adatgyűjtők, 

illetve telepített leolvasók teszik lehetővé. Az azonosítás ott és akkor történik, amikor egy 

helyszínre fizikailag megérkezik egy egység, vagy éppen elhagyja azt, továbbá amikor a 

termék gazdát cserél a piacon. Pozitívum, hogy a technika segítségével az informatikai 

rendszerbe való adatbevitel biztonságosabb, gyorsabb és pontosabb, kevesebb hiba lehetőség 

áll fent. Az idő során a vonalkód íj módon vált az automatikus adatgyűjtés eszközévé.  

A gyártók, cégek adatbázisaiban fontos szerepet töltenek be a vonalkódok, egyfajta kulcsként 

szerepelnek, melyek az összes létező adatot tárolják a termékekről. A vonalkód az azonosító 
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számok feltüntetésén felül, más változó adatok megjelenítésére is képes. Egy azonosított 

egység azonosító száma nem változik, más adatok azonban csak a termék gyártása során 

határozhatóak meg, mint a gyártás ideje, az egység nettó tömege, csomagolás időpontja, vagy 

a gyártási tételszáma. Ezek kizárólag, csak a gyártás időpontjában, vagy a kiszállításkor 

adhatóak meg.  

Termékek esetén a leggyakoribb eljárás, hogy a termék csomagolásának grafikájába építik a 

kódot, amit közvetlenül a nyomtatás során készítenek el. Létezik előre legyártott címke is, 

ekkor egy öntapadós címkére nyomtatják a vonalkódot, melyet a termék csomagolására 

ragasztanak, ez akkor javasolt, ha az adatok állandóak. Ha változó adatokra is ezt a módszert 

választjuk, akkor a gyártással párhuzamosan kell elkészíteni a címkét, és a gyártás végén 

ráragasztani a termékre. Egy másik eljárás, az online nyomtatás, amikor a termék 

csomagolásán a gyártás részeként kerül megjelenítésre a vonalkód.  

Összefoglalva, a vonalkód klasszikus alkalmazási területe a kereskedelemben van. Az áru 

beérkezése, raktározása, az eladótér feltöltése, az árazás, címkézés során használatos 

elsősorban, és mindig az aktuális információkat tartalmazza egy adott termékről, egységről. 

Nagyon fontos a raktár-technológia. A raktárba bejön az áru, majd kimegy, de eközben több 

dolog is történik az áruval. Például, a csomagokat kibontják, majd egy újat állítanak össze. 

Egy másik jelentős terület az ipari termelés. Az alapanyagoktól, a késztermék kialakulásának 

folyamatát követi a technika. Megjelent már a vendéglátó iparban is, segítségével bárhol lehet 

fizetni, az egyes költségeinket a szobaszámlához íratni.  

(Krázli Zoltán: Az automatikus adatgyűjtés eszköze: vonalkód. STR Stratégia Technológia 

Rendszer magazin [2007./2. novemberi szám] 20. o.) 
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2. A VONALKÓD TULAJDONSÁGAI 

2.1. A vonalkód fogalma 

„A vonalkód egy olyan azonosítási technológia, mellyel gyorsan és nagy pontossággal 

rögzíthetünk adatokat. A kiegészítő számsor segítségével alkalmas mind vizuális, mind gépi 

felismerésre. Széleskörűen, könnyen és nagy tömegben használható az élet minden területén. 

A vonalkód egyszerű és gyors módszert kínál az információ kódolására, mely elektronikus 

eszközökkel is könnyen olvasható.” (idézet) 

(Logisztikai évkönyv [2005.]: Áruazonosítás ma és holnap. 124. o.) 

Rengeteg ember találkozik nap mint nap vonalkódokkal, azonban az emberek csak egy 

töredéke tudja, hogy hogyan is működnek. Egy vonalkód fekete és „fehér”, vékonyabb és 

vastagabb vonalakból áll, ezek alatt pedig egy számsor található. A fehér vonal valójában a 

fekete vonalak közötti közök, amelyek magukba foglalják az információk sokaságát, vagyis 

azt a számsort, amit a vonalak alatt láthatunk is, a legtöbb esetben. 

 2.2. A vonalkód általános felépítése 

Nyugalmi zóna, ezt követi a Start karakter, majd a Kódolt adatok, az Ellenőrző karakter, a 

Stop karakter és végül az Értelmező sor. 

 

1. ábra: A vonalkód általános felépítése 

(Forrás: http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/2002-ev/02-marc-apr/tra-07.html) 



9 

 

A Nyugalmi zóna egy olyan terület, amely az olvashatóságot szolgálja, valójában ez a 

vonalkódot körülvevő tiszta, fehér rész. Segít az olvasókhoz kapcsolt dekódereknek (1. számú 

melléklet) a jelsorozat kezdetét biztonságosan felismerni.  

A Start és Stop karaktert nem minden esetben használják, van olyan kód, amelyet ezek 

nélkülözésével rövidítenek le. A kódolt adatterület meghatározására ez egy egyértelmű 

azonosító jelzés. 

 A Kódolt adatok tartalmazzák a hasznos és értékes információkat. Ennek hossza az egyes 

típusoknál szabadon választható, másoknál rögzített. 

 Az Ellenőrző karakter beépül a vonalkódba, egy ún. biztonsági módszer. Nem minden 

esetben használják, de egyes típusoknál alkalmazható, maga a használó dönti el, hogy 

szeretné-e alkalmazni. Ez csak hibaszűrés, de nincs helyreállítás. Számítása egyszerű, a 

vonalkód alatt található számsorba, összeadjuk a páratlan számú karaktereket, az így kapott 

eredményt szorozzuk hárommal, majd hozzáadjuk a páratlan számú karakterek értékét. 

Ezután meg kell nézzük, hogy az eredményül kapott számhoz melyik olyan szám áll a 

legközelebb, mely nála nagyobb és maradéktalanul osztható 10-el. Az ellenőrző szám pedig a 

kapott összegek különbsége.  

 

2. ábra: Vonalkód címke, példa a feladat megoldásához 

(Forrás: Google.hu) 

 

[ ( 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 0 ) * 3 ] + ( 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ) = 85 

A 85-nél nagyobb, 10-el maradéktalanul osztható szám a 90! 

90 – 85 = 5 

 Az Értelmező sor egy kiegészítő információ, amely a kódolt adatok megjelenítésére szolgál. 

Ennek alkalmazása akkor hasznos, ha a vonalkód sérül.  
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(Allaga Gyula, Melis Zoltán, Sárkány Márta, Viszkey György [1995]: Vonalkódtechnika - Az 

általános vonalkód felépítése - Kereskedelmi kódok. PRIM Kiadó Budapest 1. kötet) 

2.3. Legelterjedtebb egydimenziós vonalkódtípusok  

EAN-13 (GTIN-13):  

A kód hossza rögzített, 13 karakterből áll, önellenőrző, folytonos, ellenőrző jeggyel a végén. 

Az első kettő-három karakter jelenti az országot, származási helyet, ún. ország prefix (1. 

számú melléklet). A rákövetkező négy-öt a gyártó azonosítója, és a további karakterhelyeken, 

végig a tizenkettedikig a termékazonosító karakterek szerepelnek, ezek meghatározása a 

gyártó feladata. A legutolsó helyen az ellenőrzőszám szerepel. A számtartományból a 20 és 

29 közötti rész belső használatra van fenntartva. Tehát ilyen kezdettel a gyártók nem 

azonosítanak termékeket. Jelenti továbbá azt is, hogy nem kötelező betartani a vonalkód 

felépítésére vonatkozó utasításokat.  

 

 

3. ábra: Az EAN-13 kód képe 

(Forrás: http://bauwiki.tugraz.at/bin/view/Sandbox/StrichCode) 

 

EAN-8 (GTIN-8):  

Az EAN-13 kód rövidített változata. A kód hossza rögzített 8 karakter. Leggyakrabban olyan 

termékek azonosítására használják, melyek már egészen kistermetűek, mivel ez a vonalkód 

jellemzően rövid. A hasonlóság ellenére, van egy lényeges eltérés, mégpedig az ellenőrző 

szám képzésében. A számítás abban más, hogy úgy vesszük a 8 karaktert, hogy elé 5 db nullát 

teszünk, utána pedig elvégezzük a műveletet az EAN-13 ellenőrző szám számítása alapján.  
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4. ábra: Az EAN-8 kód képe 

(Forrás: http://www.terrapin.co.uk/services/bcspecean13.html) 

 

UPC-A:  

A kód hossza rögzített 12 karakterből áll, ezek kiosztása is meghatározott. Az első karakter 

egy rendszerazonosító, amelynek értéke 0, 6, 7-es szám esetén gyártókat, 2-es szám esetén 

csomagot, 3-as számjegy esetén gyógyszert, 4-es szám esetén saját (belső) kódot, 5-ös esetén 

szelvényt azonosít, 1, 8, 9-es pedig fenntartott számok. A következő öt karaktert a gyártók 

azonosítójára használja, az utána következő öt karakter pedig a gyártók által meghatározott 

saját termék sorszámának a helye. Az utolsó helyen itt is az Ellenőrző szám szerepel. 

 

 

5. ábra: UPC-A kód képe 

(Forrás: http://www.2dtg.com/learning_center/symbology) 

 

UPC-E:  

Az UPC-A rövidített változata, a nulla karakter kizárásával. A kód hossza rögzített, 11 

karakterből áll, amelynek kiosztása szintén meghatározott, de fizikailag csak hat karaktert 

rögzítenek. Az első öt karakter itt is a gyártó azonosítója, a második öt pedig a 

termékazonosítóé. A kód elejéhez automatikusan hozzárendelik a nullaértékű UPC 

rendszerazonosítót, a végén ismét az ellenőrzőszám. 
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6. ábra: Az UPC-E kód képe 

(Forrás: http://www.titasraha.com/index.php?id=barcodes) 

 

UPC/EAN kiegészítő:  

A nevéből adódóan, kiegészítőként alkalmazzák a kereskedelmi kódok mellett. Két vagy öt 

karakterből áll. Leggyakrabban az ISBN (1. számú melléklet), International Standard Book 

Numbers területén alkalmazzák. 

 

7. ábra: UPC/EAN kiegészítő kódok ábrázolása 

(Forrás: http://www.vonalkod-etikett.hu/gyik.php) 

 

CODE 39:  

Ipari, alfanumerikus készletű vonalkód. USD-3 vagy 3 of 9 Code néven is ismert. Szabadon 

választható a kód hossza. Alkalmazzák vegyiparban, fémiparban és autógyártásnál, de 

megtalálható a légi szállítás területén is. Karakterenként 13 modulból áll, melyből az utolsót 

nem tekintjük karakterrésznek, mivel az a karaktereket elválasztó szünet. A maradék 12 

modulból 3 db hosszú modul, mely egy szám duplán szerepel, egymás mellett. Ezekből 
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kifolyólag, a kód „csak” 9 modulból és 3 széles modulból áll össze, ebből származik a 39-es 

elnevezés. Szabadon választható az ellenőrző szám használata.  

 

 

8. ábra: Code 39 kód képe 

(Forrás: http://www.codeproject.com/Articles/146336/Creating-a-Code-39-Barcode-using-HTML-CSS-and-Java) 

 

CODE 128:  

Ipari kód. A legszélesebb körben használt. Többféle képen variálható karakterkészlet jellemzi, 

nagyon megbízható. Az első 128 ASCII (1. számú melléklet) kódolhatóságából származik az 

elnevezése. Szabadon választható kódhossz jellemzi. Karakterenként 11 modulból áll össze, 

melyben 3 sötét és világos modulpár van, melyek 1 és 4 közötti modulszámból épülhetnek fel. 

A kód tartalmaz egy ellenőrző karaktert, melyről nem tud a felhasználó.  

 

 

9. ábra: Code 128 kód képe 

(Forrás: http://www.naxter.com/help/code128.htm) 

 

Interleaved 2 of 5 (Átfedéses 2 az 5-ből):  

Ipari kód. Raktárakban, nehéz-, jármű- és élelmiszeriparban alkalmazzák főként. Szabadon 

választható kódhossz, és csakis páros számú számjegyek szerepelhetnek benne. 

Karakterenként öt modulból áll, ebből 2 db széles modul, mely csak világos, vagy csak sötét 

lehet (az egyik karakter sötét moduljait, a következő karakter világos moduljai választják el 
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egymástól, azaz átszövik egymást). Az átfedéses elnevezés is innen ered. Szabadon 

választható az ellenőrzőszám. 

 

 

10. ábra: Átfedéses 2 az 5-ből kód képe 

(Forrás: Google.hu) 

 

(Allaga Gyula, Melis Zoltán, Sárkány Márta, Viszkey György [1995]: Vonalkódtechnika - 

Kereskedelmi kódok - Ipari kódok. PRIM Kiadó Budapest 1. kötet.      

Vonalkódtechnika felsőfokon (weboldal): A vonalkódtechnika alapjai) 

2.4. Legelterjedtebb többsoros (2D) vonalkód típusok 

PDF 417:  

A kód (Portable Data File) 17 modulból áll, és 4db sötét és világos modulpárt tartalmaz, 

maximum 6 azonos modul állhat egymás mellett. 929 kódszó található a rendszerben, ebből 

29-et fenntart magának, így a felhasználó 900-at használhat. Fizikai megjelenését a 

rugalmasság jellemzi, így a legkülönfélébb helyekre is alkalmazhatóak. A sorok száma 3-tól 

egészen 90 is lehet, ahol soronként 1 és 30 között bármennyi kódszó kerülhet, figyelembe 

véve a 900-as határt. Maximum 2725 számjegyet, vagy 1850 ASCII karaktert kódolhatunk. 

Összesen 9 féle hibavédettségi szinttel ellátott kód. A kód sérülése esetén is (legfeljebb 54%-

os sérülésnél) visszanyerhetőek belőle az információk.  

 

11. ábra: PDF417 kód képe 

(Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/PDF417) 
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Code16k:  

Nagyon hasonlít a CODE 49 kódra a fizikai megjelenésében. 2 és 16 közé eshet a sorok 

száma. A sorok mindegyike rendelkezik egyedi Start és Stop karakterrel. Összesen 70 

modulból áll soronként. Modulonként 5 karaktert tartalmaz. A sorokat külön elválasztó vonal 

védi a nyugalmi zónától (a sorokat egymástól és oldalról is). A karakterek kódolása, a CODE 

128 kód karakter kódolásának ellentéte, azaz inverze. Tartalmaz ellenőrző karaktereket, de 

nem minden sorban van jelen. Maximum 154 számjegyből, vagy 77 ASCII karakterből állhat 

a kód.  

 

 

12. ábra: Code16k kód képe 

(Forrás: http://www.nerdnexus.com/zint-barcode-studio-portable/) 

 

CODE 49:  

A vonalkód 2-től, 8 db sort, és soronként 4 kódszót tartalmazhat (Start és Stop karaktereken 

kívül). Összesen 70 modulból áll. Kódszavanként 16 modult tartalmaz, egy modul pedig 4 db 

világos és sötét modulpárból áll össze, és 2 karakter kódolása lehetséges. A sorok mindegyike 

tartalmaz ellenőrző karaktert, és a teljes kódra vonatkozó ellenőrző karakterek is beleépülnek, 

a sorok számától függően. Ennek köszönhetően 81 számjegy, vagy 49 alfanumerikus karaktert 

kódolhatunk. 

 

 

13. ábra: Code 49 kód képe 

(Forrás: https://www.aimglobal.org/technologies/barcode/2d_symbologies_stacked.asp) 
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Ezen kódokat a hagyományos vonalkódokból építették fel. A többszörös adatbevitel 

elkerülése érdekében hozták létre a kétdimenziós vonalkódokat. A hagyományos vonalkóddal 

szemben minden adatot tartalmaznak a hordozójukról. Tekinthetünk rájuk úgy is, mint 

kinyomtatott és hordozható adatbázis. 

(Allaga Gyula, Melis Zoltán, Sárkány Márta, Viszkey György [1995]: Vonalkódtechnika – 

Adatkódok. PRIM Kiadó Budapest 1. kötet) 

2.5. 2D Mátrix jelképek legelterjedtebb változatai 

Datamatrix kód:  

Sokkal nagyobb adatsűrűség jellemzi, mint az egydimenziós- és többsoros vonalkódokat. 

Olvashatósága orientáció független. A Datamatrix ECC200 tulajdonsága, hogy maximum 

2335 alfanumerikus, vagy 3116 numerikus karaktert tartalmaz, 1556 byte egy 144 modul 

oldalhosszúságú jelképben. A kód 2D CCD (1. számú melléklet) szkennerrel olvasható. Nyílt 

és zárt rendszerekben egyaránt használható. Mérettartománya igen széles, ezért alkalmazható 

kisméretű azonosító jelként a terméken, vagy akár automatikus raktári olvasásra, különböző 

szállítói csomagolásokon egyaránt. A hagyományos vonalkódokhoz használt eszközökkel 

szintén nyomtatható a kód. Ha nagyon halvány (akár 20%-os a kontraszt) akkor is olvasható. 

32x32 modulméret (1. számú melléklet) mellett, akár 30%-os sérülés estén is jól dekódolható 

a jelkép. A már jól megszokott ellenőrző szám helyett, Reed Solomon féle hibakorrekciót (1. 

számú melléklet) tartalmaz. Ez nem csak ellenőrzésként használ, hanem helyreállít is szükség 

esetén. A jelkép alakja és mérete függ, a kódolt karakterek típusától és számától, a 

megválasztott hibakorrekciós szinttől (ECC000-140, ECC200), a megadott alapmérettől, és az 

oszlopok és sorok beállításától. A kód mérete lehet négyzet alak esetén (oszlop/sor) 10x10 és 

144x144 közötti, téglalap alak esetén pedig 8x18, 8x32, 12x26, 12x36, 16x36, 16x48 modul 

méret. A kód lehetővé teszi alfanumerikus, numerikus (1. számú melléklet), ASCII, bináris 

tartalom (1. számú melléklet), és nemzeti karakterek kódolását. A jelkép több adatmezőből is 

állhat. Ezek száma függ, a bekódolt adat mennyiségétől és a korrekciós szinttől. ECC200 

kódolásnál, 1, 2, 4, vagy akár több páros számú mezőből állhat. Minden adatmezőt egy 

határoló keret választ el egy másiktól.  
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14. ábra: Datamatrix kód képe 

(Forrás: http://tnoergaard.wordpress.com/2010/07/10/generating-datamatrix-and-qr-codes-using-linux/) 

 

QR CODE:  

1994-ben a japán Denso Wave cég fejlesztette ki az ún. QR kódot (mobil kód). Jelentése 

Quick Response azaz gyors válasz. Japánban nagyon elterjedt, ott már nagy népszerűségnek 

örvend, és már megkezdte hódító útját Amerikában és Európában is. Az iparban, 

logisztikában, termelésben kialakított adathordozóként, könnyű használata miatt egyre jobban 

terjed, de adathordozóként alkalmas reklámokban, hirdetésekben, nyereményjátékokban. 

Használható még marketing eszközként, internetes üzenethordozóként. A mai telefonok nagy 

része már rendelkezik azzal a plusszal (olvasó szoftver), hogy alkalmas ezen kód leolvasására. 

Nagy adatsűrűség és orientáció független olvasás jellemzi. Nyílt és zárt rendszerekben 

egyaránt használható. Rengeteg területen alkalmazható, sokféle anyagon és méreten. 

Nyomtatása lehetséges a hagyományos vonalkód nyomtató eszközökkel. A jelképek négyzet 

alakúak. A kód három sarkán elhelyezett kisebb négyzet mintákról könnyen felismerhetőek. 

Maximum 177 modul oldalhosszúságú. 4296 alfanumerikus, 7089 numerikus, 1817 Kanji, 

Kana (1. számú melléklet) karakter, vagy 2953 byte bináris formában történő kódolására 

alkalmas. Legfőbb tulajdonsága, hogy a Japán Kanji és Kana karaktereket közvetlenül képes 

kódolni. CCD kamerákkal történő, gyors olvasásra tervezett kód. Különlegesség még továbbá, 

hogy egy kód tartalma szétbontható összesen 16 kódra, melyek később újra egyesíthetünk. 

Ennek köszönhetően kis helyen még több információ tárolása lehetséges. A kód mérete függ a 

kódolt adatok típusától és számától, az alapmérettől, az oszlop és sor beállítástól, és a 

megválasztott hibakorrekciós szinttől. Négy féle hibajavítási szint állítható be, lehet L-7%, M-

15%, Q-25%, és H-30%. A választottól függően, a kódszavak akár 30%-a is visszanyerhető 

egy hiba esetén.  
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15. ábra: QR kód képe 

(Forrás: http://www.qrstuff.com/) 

 

(VRH, Vonalkód rendszerház Kft. (weboldal): Kódtípusok) 
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3. ELŐÁLLÍTÁS, LEOLVASÁS 

3.1. Előállítás 

Az egydimenziós vonalkódtípusok dekódolása a kód vonalainak tulajdonságai, azaz a méret 

és helyzet meghatározása alapján történik. A méret és fényvisszaverődésre vonatkozó tűrések, 

csak jó minőségben, jól kivehető kód olvasását teszik lehetővé. Azaz az olvasás csak akkor 

megy végbe, ha a kód csak egészen minimálisan torzult el, és ha a háttér és a kód színe között 

magas a kontraszt. 

A többsoros vonalkódok (2D), több egymásra helyezett és összekapcsolt egydimenziós 

vonalkódokból áll össze. Szintén a vonalak helyzetének és méretének meghatározásán alapul 

a kódolás és dekódolás. Az olvashatóság minősége, az 1D kódokhoz hasonlóan, itt is a színek 

közötti kontraszton múlik. Több biztonsági szinttel előállítható, azonban a hiba kiszűrésére és 

annak helyreállítására, már bonyolult, többszörös lekódolást is tartalmaz. Nem csak azonosító 

számok tárolására, hanem nagyobb mennyiségű adat hordozására is képes. 

A kétdimenziós Mátrix kódok dekódolása, a modulok egymáshoz képest való 

elhelyezkedésén alapul. Nagy hibatűrés jellemzi, vagyis alacsonyabb kontrasztnál és nagyobb 

nyomtatási torzulásnál is jól olvasható a kód.  

Az előállításra alkalmas eszközök, berendezések igen széles skálája létezik. Elsősorban a 

digitális technikát alkalmazzák, mivel a legtöbb kód egyedi, egy bizonyos termék pontos 

adatait hordozza magában (dátumát, követési számát, változatát, cikkszámát, stb…). A 

statikus (1. számú melléklet) információkat tartalmazó vonalkódok előállíthatóak különböző 

hagyományos módszerekkel, eszközökkel, mint a tintasugaras jelölő berendezés, lézer-

gravírozó berendezés (réteglemarással, elszínesítéssel, elszínezéssel, stb…), beütés pontozó 

berendezéssel, vagy maratással. Egy kódot ma már bármilyen anyagra és felületre fel lehet 

tenni, köszönhetően a nagy hibatűrésnek és a technológia gyors fejlődésének.  

(VRH, Vonalkód rendszerház Kft. (weboldal): Előállítás)   
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3.1.1. Hagyományos vonalkód nyomtatás 

Flexo nyomtatás:  

Műanyag fólián vagy karton felületeken alkalmazzák. A megfelelő mélységű kontraszthoz 

képest változhatnak a színárnyalatok a kartonlap sötét, barna színe és a durva felülete miatt. A 

vonalak vastagsága a nyomtatás során növekedhet. Ennél a nyomtatási formánál előfordulhat 

az ún. kveccseléses, azaz fröccsenéses probléma, valamit a vonalak mozgása. Ezeket egy a 

vonalkód körül elhelyezett kerettel kiküszöbölhetjük.  

Mélynyomtatás: 

Általában csomagolóanyagok, nagy mennyiségű munka nyomtatása során alkalmazzák. 

Hasonló problémák állhatnak fenn a használata során, mint a flexo nyomtatásnál. Az alacsony 

felbontás a gyengéje. Előnye, hogy több festék felvitele lehetséges a csomagolóanyagra 

jelnyomtatáskor. 

Offset nyomtatás: 

Jó minőségű vonalkód hozható vele létre. Probléma lehet, a rossz festékezettség, és a nem 

megfelelő színkombináció használata. A nyomtatás során a méretek pontosak. Műanyag 

(edény, tégely) felületeken alkalmazzák. Nagy sebesség jellemzi, de néha az átadott festék 

mennyiségi szintje alacsony. Nyomtatáskor oda kell figyelni, hogy a jelkép vonalait a 

nyomtatás irányával párhuzamosan kell elhelyezni. 

Szitanyomás: 

A legritkábban alkalmazott nyomtatási forma, csak a legvégső esetben alkalmazzák, amikor 

már nincs más lehetőség. Nagyon oda kell figyelni alkalmazása közben, hogy a legsűrűbb 

szitát válasszuk ki. 

Tampon-nyomtatás: 

Ívelt felületű elemeken alkalmazzák. Ezt akkor használják, amikor torzulás léphet fel a 

vonalkódban egy felületforma miatt. Magasságcsökkentés jellemzi. Írószereken alkalmazzák 

a leggyakrabban, persze ha nem címkés az eljárás. 
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Magasnyomtatás: 

Ez az egyik legrégebbi nyomtatási fajta. Azon elemek, melyek a nyomtatást végzik, síkban, és 

amelyek nem végeznek nyomtatást, azok pedig mélyebben helyezkednek el. Elsősorban egy 

festékhenger festi a jelképet a felületre, majd hozzápréselik a termékanyagához, ezután az 

felveszi a festéket.  

3.1.2. Digitális nyomtatási eljárások 

Termo nyomtatás: 

A címkenyomtatónál használják. Hőnyomtatás során a vonalak az emberi szemnek 

mélyfeketék, de a gép a szürke valamely árnyalatának érzékeli, ezért sokszor egy másik 

hőpapír, sebesség- vagy hőfokbeállítás szükséges. A torzulás elkerülése érdekében, az ún. 

„kerítés” elhelyezés módszere alkalmazható. 

Termo-transzfer nyomtatás: 

Az igény szerinti vonalkód nyomtatásnál ezt használják a legsűrűbben. Az eljárás során hőt 

juttatnak egy szalagra, mely speciális tintával van bevonva, ezután a címkére közvetítik a 

képet. Nagyon jó minőségű kód állítható elő. Kontraszt probléma léphet fel, ha nem 

megfelelő a nyomtató beállításakor, rossz festék-szalag párosításakor, ezen felül függ a 

minősége, a hőenergiától, nyomtatási sebességtől, nyomóerőtől. A festékszalag 

elhasználódása töredezett feliratot, vagy felkunkorodó címkét okozhat. 

Lézer nyomtatás: 

Méretében és fedettségében nagyon pontos jelképeket állíthatnak vele elő. Probléma adódhat 

kevés toner (1. számú melléklet), papír rosszabb minősége, vagy optikai egység 

csereszükségesség során. 

Ink-jet nyomtatás: 

Egy olyan tintasugaras eljárás, amikor a felület és a nyomtató között nincs közvetlen 

kapcsolat. Jellegzetessége, hogy tintacseppek permetezésével alakítja ki a felületen a 

vonalkódot. Probléma adódhat, ha a nyomathordozó felszívóképessége nagy, vagy ha kevés a 

tinta. Gyakran szabálytalan él nyomtatás jellemzi. Jobb minőséget, nagyobb 

nyomtatófelbontás, gyorsabban száradó festék, vagy jobb minőségű papírral érhetünk el. 
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3.1.3. Egyéb nyomtatási eljárások 

Lézer-gravírozás: 

A pontosan beállított lézer (tükrökkel, lencsékkel), marással, vagy gravírozással (égetéssel) 

teszi fel a jelképet a kívánt felületre. A pontossághoz és a lézer irányításához, számítógépes 

vezérlés szükségeltetik. A terméket közvetlenül jelöli, és hatása hosszan tartó. Olyan 

felületeken alkalmazhatják, melyek „lézerezhető” anyagúak. A nyomtatás sebességétől és a 

nyomtatandó mennyiségtől függ a lézer erőssége.  

Beütés-pontjelölés: 

Közvetlen jelölésre használják, kemény anyagokon, mint a fém, műanyag, fa, stb. Nem csak 

vonalkódra, de a termék tulajdonságaira vonatkozó adatok nyomtatására szintén alkalmas. 

Egy rendkívül erős anyagból készült, kisméretű fejet egy számítógép vezérel, és beütéses 

mozdulatokkal, egyforma beütésjeleket (sorozatot) készít a kívánt felületen.  

(GS1 KisOkos: a jelképek előállításának lehetőségei. 29. füzet) 

3.2. Vonalkódolvasók típusai 

3.2.1. Fényceruza 

A vonalkódolvasás klasszikus formája. Kis termete és súlya miatt a legkedveltebb olvasó 

fajta. Könnyen hordozható és használható. A felhasználó mindössze egyetlen mozdulattal 

végighúzza az olvasó hegyét a vonalakon, merőleges tartás és lehetőleg állandó sebesség 

mellett. Karbon (szén) alapú festékkel nyomtatott kódok olvasására alkalmazható, ebből 

adódóan a közönséges thermo címke láthatatlan az infravörös tartományban működő eszköz 

számára. 

3.2.2. CCD olvasó 

Ez az olvasó eltér a többihez képest. Egy ún. LED sorral rendelkezik, melyek száma 5 és 10 

közé esik. Fókuszálás nélkül bevilágítja a leolvasandó területet. Népszerű az egyszerű 

felépítése, nagy megbízhatósága és közepes árfekvése miatt. A kereskedelemben használják. 

Egyaránt el vannak látva kézi és automatikus olvasással, ekkor csak a vonalkód fölé kell 
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helyezni a folyamatosan olvasandó kód után pásztázó készüléket. Nem csak egydimenziós, 

létezik kétdimenziós CCD vonalkódolvasó is egyaránt. 

3.2.3. Lézerolvasók 

A vonalkódolvasó berendezések között ez rendelkezik a legnagyobb olvasási teljesítménnyel, 

ezáltal magasabb az ára is. Az első olvasók HeNe lézert (1. számú melléklet) tartalmaztak. A 

többi olvasóval ellentétben itt a kilépő fénysugár fókuszálása történik, és nem a visszavertté. 

A leggyakoribbak az egy vonalban pásztázó szkennerek, de vannak ún. raszter szkennerek, 

melyek sok párhuzamos vonallal pásztáznak, és vannak még omnidirekcionális szkennerek, 

melyek az adott térrészt különböző irányú vonalak sokaságával olvassák le.  

3.2.4. Kézi olvasók 

A legnagyobb számú és legismertebb olvasófajta. A felhasználó a berendezést a kezében 

tartja, és így céloz a leolvasandó kódra. Kereskedelmi alkalmazásokra ajánlott, kiváló olvasási 

képességgel rendelkeznek. Ezek az olvasók logikájuknak köszönhetően rendkívül tapasztaltak 

a vonalkódok „betegségeivel” szemben, könnyen veszik a legtöbb akadályt (például: gyűrött, 

festékhiányos, „kellékhiányos” vagy torzult kódok). A kéziolvasók másik nagy csoportja az 

iparban található, fő követelmény a biztonságos és gyors olvasás, valamint a környezeti 

hatásokkal szembeni állóképesség.  

3.2.5. Fix telepítésű olvasók 

Közös ismérvük, hogy az olvasónak a munkahely megfelelő pontján történő rögzítésével a 

vonalkódot, illetve az azt tartalmazó tárgyat mozgatják el az olvasó előtt. A kereskedelemben 

használt eszközök, különböző irányú, egyenes vonalak sokaságával pásztáznak. Ezen 

olvasókkal szembeni elvárás az agresszív, gyakori és folyamatos olvasás, és a nagy átbocsátó 

képesség. A többirányú vonalaknak a gyorsaság a szerepe, azaz a pénztárban ülő eladónak 

nincs ideje az egyes termékeken keresni a vonalkódot, azonban a nagy felületű pásztázással a 

szkenner hamar megtalálja, és így felgyorsítja a folyamatot. Legismertebb típusai a 

szupermarketekben nagy számban megtalálható pultszkennerek.  

(Allaga Gyula, Melis zoltán, Sárkány Márta, Viszkey györgy [1995]: Vonalkódtechnika – 

Vonalkódolvasók. PRIM Kiadó Budapest 1. kötet) 
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4. FELHASZNÁLÓK 

4.1. Vonalkód alkalmazásainak különféle területei  

Bárhol alkalmazhatunk vonalkódos rendszert, legfőbb pozitívuma, hogy lehetséges általa a 

gyors és pontos adatbevitel az informatikai rendszerbe. A leggyakrabban boltokban, 

áruházakban használják termékazonosításra, ahol fontos a precíz és gyors munka. 

Raktári rendszerek: A mai modernebb raktárakban az automatikus és gyors munkavégzés 

érdekében alkalmazzák. A konténerekre vonalkódot helyeznek el annak megfelelően, hogy 

mit tartalmaz (pl.: nyersanyag), de vonalkódot tesznek polcokra, tároló helyekre (stb.) is.  

 

 

16. ábra: Vonalkód alkalmazása raktárban 

(Forrás: http://www.ident.hu/news.php?newlang=hu 

 

Szállítmányozás, anyagmozgatás: Vonalkódos rendszert alkalmaznak e téren is a 

gördülékenyebb, gyorsabb szállítási folyamat érdekében. A csomagok és a szállítmányok 

vonalkódot kapnak aszerint, hogy hová és kinek kell eljuttatni őket (megrendelés alapján több 

szempontból is kódolhatóak).  

Termelés: A management szempontjából hasznos, mivel a termelési adatokat automatikusan 

beviszik a számítógépes rendszerbe, így az naprakész információkkal rendelkezhet.  
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Növénytermesztés: A vetőmagok minőségellenőrzésen mennek keresztül, majd 40 kg-os 

kiszerelésbe teszik őket, és a zsákszáj varrás során, hozzávarrják a kapott vonalkódot is. A 

címkén lévő egyéb jelölések és a vonalkód a termelőnél nyilvántartásba kerülnek.  

Állattenyésztés: Egykor még tetoválással, számozott fémmel vagy alumínium fülbevaló 

segítségével azonosították az állatokat. Ún. „marhaleveleket” alkalmaznak. A marhák minkét 

fülébe tesznek műanyag fülbevalót, amelyen szerepel a vonalkód, és ezt életük végéig 

viselniük kell. Az azonosítás körülményes, mivel élő, izgő-mozgó állatokról van szó, ezért 

külföldön ezt a technikát felváltotta a rádiófrekvenciás (mikrochip) azonosítás. 

 

 

17. ábra: Szarvasmarha jelölés műanyag fülcímkével 

(Forrás: http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2005-ev/05/agrarag-21.html) 

 

Húsfeldolgozás: Az egészségügyi biztonság érdekében jött létre. Fontos nyomon követés és 

visszahívás céljából. Olyan egészségre ártalmatlan ragasztóanyaggal ellátott speciális címke, 

amely jól tapad a logisztikai folyamatok és egyéb külső behatások során. 

Egészségügy: Gyógyszerek, értékes műszerek, orvosi eszközök, laboratóriumi vizsgálatok, 

betegek és donorok azonosítása válik egyszerűbbé a vonalkód segítségével. A rendszerek 

pontossága ezen a területen életeket menthet. Például a fecskendőket egy olyan különleges 

zárszerkezettel látják el (Medisafe 1 Technologies különleges fecskendő zárszerkezete), 

amely csak akkor engedi beadni a gyógyszert, ha a fecskendőn található vonalkódot 

http://barcode.com/barcodes-aid-in-patient-safety.html
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leolvassák, és megbizonyosodnak arról, hogy a megfelelő betegnek szánt gyógyszert és 

mennyiséget szándékoznak beadni. Ezáltal nagyon fontos, a vonalkód képének, 

nyomtatásának minősége az egészségügyben is a hibaelkerülés érdekében, hiszen ezen a 

területen egy kis hiba akár egy emberi életbe is kerülhet. Ezért létfontosságú lehet egy precíz, 

megbízható vonalkódnyomtató alkalmazása. A magas minőségi követelmények az itt 

alkalmazott címkékre és karszalagokra is vonatkoznak, hiszen ezeknek az anyagoknak 

tartósnak, vagy akár vízállónak is kell lenniük, és hőmérséklettől függetlenül olvashatónak 

kell maradniuk. Mivel a jövőben a várható élettartam emelkedésével vélhetően szükségessé 

válik majd az egészségügy hatékonyságának növelése így a vonalkód-alapú technológiák még 

inkább el fognak terjedni ezen a területen is. 

 

 

18. ábra: Vonalkóddal ellátott fecskendő 

(Forrás: http://vonalkod.blog.hu/2011/10/27/kodolt_gyogyir) 

 

Irodai alkalmazások: Dokumentumokon, csekkeken és sok más hivatalos jellegű papíron 

alkalmazzák a technikát, mivel így kiküszöbölhető a párhuzamos adatbevitel eshetősége.  

Biztonságtechnikai rendszerek: korlátozottan, de alkalmazzák. 

Vannak olyan felhasználási területek, ahol legjobban az időbeli korlátozás jellemző, mint a 

parkoló rendszerek, sportrendezvények, stb. 

 

(Kárpáti György Kolos: Nem csak a kasszában. STR Magazin [2007./2.] 26.-27. o.) 
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4.2. GS1 Magyarország 

1999-ben megalakult az EAN Magyarország Közhasznú Társaság a piacgazdaság 

fejlődésének és bővülésének köszönhetően. Majd a Társaság 2006-tól GS1 Magyarország 

néven működött tovább. Ezután 2008-ban zártkörűen működő részvénytársasággá alakult, 

neve pedig GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket 

Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett. A 

GS1 egy globális szabványokkal foglalkozó nemzetközi szervezet. Célja, hogy fejlesszék az 

ellátási lánc hatékonyságát. Ez a nemzetközi forma még 2005-ben alakult meg az EAN és az 

UCC (Uniform Code Council) egyesüléséből. A szervezet kizárólagos képviselője a GS1 Zrt., 

legismertebb tevékenysége és feladata a vonalkód azonosítás.  

Ha szeretnénk mi magunk is vonalkódot készíteni, akkor elsősorban el kell döntenünk, hogy 

hol és mire használnánk a kívánt kódot. Következő lépés, hogy fel kell vennünk a kapcsolatot 

a GS1 Magyarországgal (ha GS1 alapú vonalkódot használunk). Ők kijelölnek egy 

számtartományt az igényeknek megfelelően, melynek segítségével meghatározható az 

azonosítószám. Végül, de nem utolsósorban el kell készíteni fizikailag is a vonalkódot, ennek 

kétféle módszere van. Az egyik egy előre legyártott öntapadós matrica, a másik a gyártási 

folyamatba beépített vonalkód nyomtatása (a termék címkéjén mintaként szerepel). 

Vonalkódok tervezéséhez speciális program szükséges, előállításához pedig a legtöbb esetben 

kifejezetten a vonalkód nyomtatására kialakított nyomtató szükséges, a megfelelő 

festékanyaggal együtt. 

 

19. ábra: GS1 Magyarország logója 

(Forrás: http://www.gs1hu.org/) 

 

(Légrády Edit: Vonalkódok megfejtése. 2009.) 
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4.3. Országazonosítók 

 

Ország Prefix Ország Prefix 

Ausztria 613 Írország 539 

Anglia 500-509 Japán 450-459,490-499 

Ausztrália 930-939 Kína 690-695 

Ausztria 900-919 
Lengyelország 

 
590 

Belgium/ Luxemburg 

 
540-549 

Magyarország 599 

Brazília 789-790 

Bulgária 380 Norvégia 700-709 

Ciprus 529 Olaszország 800-839 

Csehország 859 Oroszország 460-469 

Dánia 570-579 Románia 594 

Dél-Afrika 600-601 
Spanyolország 

 
840-849 

Dél-Korea 880 Svájc 760-769 

USA/Kanada 

 
000-139 Svédország 730-739 

Franciaország 300-379 Szlovákia 858 

Fülöp-szigetek 480 Szlovénia 383 

Görögország 520 Tajvan 471 

Hollandia 870-879 Törökország 869 

Horvátország 385 Ukrajna 482 

India 890 Vietnam 893 

Indonézia 899 Németország 400-440 

1. táblázat: Az egyes országok prefix adatai 

(Forrás: http://www.fogyasztok.hu/cikk/20090625/vonalkod_aru_azonositas_tudnivalok) 
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4.4. Követhetőség és megbízhatóság, vagy megtévesztés? 

Mint tudjuk, a fogyasztók első benyomása a vonalkódos rendszerről, nem volt éppen 

barátságos, és nagyon nehezen fogadták el az újítást. Azonban az idő múlásával és a 

technológia fejlődésével a vonalkód általánossá és nélkülözhetetlenné vált. Hasznos, mert 

csökkenti a papírmunkát, a termékeket könnyen és pontosabban azonosíthatóvá teszi és még a 

gyártótól is információt ad. Azonban egy termék pontos származási helye, sajnos nem mindig 

vezethető vissza. Például, ha Magyarországra egy olyan áru érkezik, melynek azonosítószáma 

és vonalkódja hiányzik, akkor automatikusan a nálunk használatban lévő azonosítószámot 

kapja, esetünkben az 599-et. Ennek következtében, az azonosítószám csak azt mutatja meg, 

hogy a termékre kiadott vonalkód, mely országból származik. Minden esetre, ha támogatni 

szeretnénk a magyar termékeket, vegyük figyelembe az 599-el kezdődő vonalkódot.  
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5. A VONALKÓD „VETÉLYTÁRSA” 

5.1. Vonalkód és RFID 

Röviden fogalmazva a vonalkód, egy optikai, elektronikus, automatikus azonosítás, míg az 

RFID rádiófrekvenciás azonosítást jelent. Mindkettő nyomós indokkal terjedt el a 

kereskedelemben világszerte.  

 

 

20. ábra: Vonalkód és RFID 2 az 1-ben 

(Forrás: http://www.theimpulseeconomy.com/tag/rfid/) 

 

Ha munkánk során automatikus azonosítási rendszerre van szükségünk, akkor az 

eszközválasztás előtt nem árt tudnunk, az egyes lehetőségek előnyeit és korlátait. A 

kereskedelemben és az iparban e két technika fordul elő a leggyakrabban, mivel a termék 

azonosítására és azok nyomon követésére nem alkalmasak a mágneses és biometrikus (1. 

számú melléklet), valamint az alak-felismerési és chipkártyás rendszerek.  

Az adathordozó értelemszerűen mindkettőnél más. Vonalkód esetében, magával a kóddal 

ellátott címke, csomagolás, vagy éppenséggel a termék. RFID-nál az ún. RFID-tag, azaz az 

antenna és mikrochip.  A vonalkód előállítása történhet címkenyomtatóval, nyomdával, vagy 
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feliratozó berendezéssel. Szabványos RFID-tagot a gyártótól vásárolhatunk, ami lehet előre 

megírva, vagy RFID nyomtatóval nyomtatva és előre megírva.  Mindkét rendszer közös 

elemei az interfész (1. számú melléklet) elemek, eszközkezelő és kommunikációs segéd 

szoftver, felhasználói rendszer és kapcsolódó rendszerek.  

A vonalkódot az ellátási lánc bővülése generálta. Magyarázata egyszerű, régebben nem volt 

ennyi féle, fajta áru a polcokon, mint manapság. A pénztárosok egyenként ütötték be a 

termékek árát a pénztárgépbe, de ennek nagy volt a hibalehetősége. Egyetlen figyelmetlen 

mozdulat, és a termék máris másik árat kapott. Egy másik ok, hogy a paletta egyre jobban 

szélesedett, és ennek következtében az ember számára már feldolgozhatatlan volt ekkora 

kritikus mennyiségű terméket egymástól megkülönböztetni. Egyedi azonosítási módot kellett 

keresni a problémára. Egy gépi, automatikus azonosításra szolgáló, olyan karaktersorozatot, 

ami az emberi szem számára nem értelmezhető. Mint említettem már, a vonalkód ősének a 

Morse kódot tekintik, elsősorban ebben látták a lehetőséget, de ez nem jelentett megoldást, az 

erősen különböző karakterhosszok miatt. A hagyományos vonalkódot azonban jól lehetett 

használni a kereskedelem, a gyártás és a logisztika terén. Az igények azonban fokozatosan 

növekedtek. Az első vonalkódos rendszer használatának, úgy 30-40 év elteltével, a 

fokozatosan növekvő igények kielégítésének érdekében létrehozták a kétdimenziós 

vonalkódokat, melyek már sokkal nagyobb számú karakter tárolására voltak alkalmasak, sőt 

volt, amelyik egy képet (jpeg) is tartalmazott. A mai világban nagyon nehéz, szinte lehetetlen 

lenne egy olyan céget irányítani, mely nem alkalmaz vonalkódos rendszert. Ha egy logisztikai 

vállalkozó, szeretné tudni, hogy a csomagjai nincsenek e rosszul címezve, nem veszett e el, 

vagy az áru hol van, egyszóval minden létező dolgot tudni akar róla, akkor nélkülözhetetlen 

egy saját vonalkódos rendszer létrehozása is egyben. E nélkül sokkal nagyobb kára 

származhat, mint amekkora a rendszer bevezetésének terhe.  

Egy gyártó számára a vonalkód cikkazonosítás, az egyedi termék, összecsomagolás 

(multipack), gyűjtőegység, raklapegység szintjén. A kereskedelemben elterjedt egy új 

formája, miszerint a boltokban a vonalkód már nem csak címke formájában jelenik meg a 

terméken, hanem elektronikus kép alakjában a termék alatt a polcokon.  

A repülőtereken a csomagok válogatásához, az RFID-t alkalmazzák, mivel rengeteg 

különböző nagyságú és formájú csomagról beszélünk, így mindegy, hogy hol van a címke, le 

tudják olvasni. 
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(Vámos Éva: STR reggeli beszélgetés a vonalkódról – Gyors, pontos, automatikus. 

Progresszív Magazin [2011./4. április] 53.-60. o.) 

5.2. A különböző technikák hatékonysága 

Az RFID rendszere hatékonyabb, az optikai azonosítás rendszerénél. Elsősorban, mert nem 

kell „látni” ahhoz, hogy leolvassák a jelet. Minősége mindig megfelel a szabványnak, mivel 

előállítása, gyártása (a vonalkódéval ellentétben) speciális üzemekben, gépekkel ellenőrzött 

körülmények között történik. Sokkal több információ hordozására képes, és nagyobb 

távolságból is pontosan leolvasható. Strapabíróbb, mivel lehet a hőmérséklet magas vagy 

nagyon alacsony, a jel bekoszolódhat, vagy más környezeti hatás érheti, a kód megfelelően 

működik. Egy időben, egyszerre több címke olvasása is lehetséges, mégis ezen rendszer 

alkalmazása során kisebb a hibalehetőség. Olyan területeken is alkalmazható, ahol a vonalkód 

már nem optimális. Többször írható, a vonalkód pedig csak egyszer, és később nem 

módosítható.  

Hátránya, hogy költségei magasabbak, mint az 1D vagy 2D vonalkódoké, előállítási költségei 

viszont közel azonosak (az alsóbb kategóriás RFID előállítási eszközök). Igaz, hogy az 

adathordozók többsége globálisan alkalmazható, de mivel nem egységes a rádióhullámok 

használatának szabályozása, ezért több féle verzióra van szükség az olvasó és író 

berendezésekből. Egyes anyagok jelenléte megzavarhatják a rádióhullámokat a kód 

leolvasásakor, így rontják az olvashatóság minőségét.  

A legtöbb jelöléstechnikai cég, a vonalkód felvitelét segítő eszközöket forgalmazzák. Mivel 

az RFID-t gravírozással nem lehet létrehozni, ezzel a területtel nem foglalkoznak. A 

legjobban a kétdimenziós kódok használatát emelik ki, mivel azok a legnagyobb biztonsággal 

és legkönnyebben rögzíthetők az egyes csomagolásokon. Ezek leolvasása is, sokkal kevesebb 

kockázattal és hibalehetőséggel végbevihető. Azonban van egy probléma, ami a legnagyobb 

gondot okozza az ilyen cégeknek, a kétdimenziós vonalkódolvasók még nem terjedtek el, 

legalábbis a használatban lévő eszközök száma kifejezetten alacsony. Céljuk, hogy 

szorgalmazzák a kétdimenziós kódok és azok leolvasóinak elterjedését, ez legfőképp saját 

érdekük.  

A vonalkód legfőbb tulajdonsága, a pontos és gyors adatbevitel. Az RFID általános 

felhasználása során nem olyan megbízhatóak, mint a vonalkód. A technika (RFID) csak akkor 

válik hatékonnyá, és fog elterjedni, ha nem csak szigetszerű (elzárt) megoldásként fogják 
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alkalmazni. Ekkor már felmerülhet a technológia váltás igénye is. Bármelyikről is legyen szó, 

csökkentik a költségeket, növelik a hatékonyságot, egyszóval optimalizálják a cég 

tevékenységét, megtérülésük, pedig rövid idő alatt megtörténik.  

(Vámos Éva: STR reggeli beszélgetés a vonalkódról – Gyors, pontos, automatikus. 

Progresszív Magazin [2011./4. április] 53.-60. o.) 

5.3. Feladatmegoldás: vonalkód vagy RFID? 

Nagyon fontos figyelembe vennünk, hogy a feladathoz kell technológiát keresnünk és nem 

pedig a technológiához feladatot. Mindig a lehető legjobb megoldást szükséges megtaláljuk.  

Több olyan eset is van, ahol egy feladatot nem lehet teljesíteni vonalkódtechnika 

alkalmazásával. Vegyük például, hogy hirtelen, a lehető leggyorsabban azonosítanunk kell 

több száz egységet. Ha ezt vonalkóddal szeretnénk megtenni, az nagy valószínűséggel nem 

sikerülne. Rengeteg időbe és energiába kerülne egyenként optikai leolvasó alá helyezni az 

egységeket. Azonban vonalkóddal, sokkal nagyobb számú feladat megoldható, mint RFID-

val. Erre is van magyarázat, minden attól függ, hogy a feladatgazda, melyik technológiához 

áll közelebb. Egyre nagyobb az érdeklődés az RFID iránt, azonban pontos használatát nem 

mindenki ismeri, így sokszor helytelenül alkalmazzák, és nem sikerül megoldani a problémát, 

feladatot.  

Nem lehet RFID-t alkalmazni olyan anyagok mellet, melyek alkotóelemei megzavarják a 

leolvasást, ilyen például az acél. Ebben az esetben a vonalkód használata a megoldás. 

Különböző területeken már megkezdte hódító útját, mint a ruházati szektor és a 

könyvesboltok. A ruhák belső címkéi között, mint ráadás címke jelenik meg. 

Az RFID megjelenése óta arról hallani, hogy idővel átveszi a vonalkód helyét. De valójában 

két olyan eszközről van szó, melyek párhuzamosan léteznek egymás mellett. Ezek különböző 

problémákra, különböző megoldásokat jelentenek. Az RFID egyedi, és sokkal több 

információ tárolására képes, mint egy vonalkód. Például ott, ahol sok termék van egy 

raklapon, nincs mennyiségi tévedés. Továbbá előnye az is, hogy a vonalkóddal ellentétben 

nem kell optikailag rálátni, elbújtatva is érzékelhető a jel. RFID-t használnak az ipari 

munkálatok során is, mivel fontos a gyártási folyamat nyomon követése egy terméknél. 

Megjelent egy új trend, az ún. „real time location system”. A Zebra nevű automatikus 

azonosítással foglalatoskodó cég, megvásárolt egy másik céget, mely segítségével az RFID 
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technológiát szeretné tovább fejleszteni egy GPS-es valós idejű helymeghatározási 

technológiával. Vagyis, az ügyfél bármikor be tudja határolni egy tárgy pontos helyét, optikai 

leolvasó nélkül. Nagy értékű eszközök megfigyelésére alkalmazzák leginkább (pl.: 

repülőtéren, autógyártásnál, rakterek feltöltése és lerakodása során). 

Promóciók eredményességének mérése a vonalkóddal lehetséges. A vonalkóddal azonosított 

kuponok által, pontosan meg lehet tudni, hogy melyik akcióval, hány terméket és hány embert 

tudtak megmozgatni. A termékek forgalmazói a készletfogyások alapján meg tudják 

határozni, hogy mennyi fogyott az adott áruból, de ha kupont is használnak az értékesítéskor, 

akkor az adatok sokkal részletesebbek. 

Mindkét technika GS1 szabványokkal kompatibilis, egyaránt megoldható az egyedi 

azonosítás. Azt, hogy melyik feladathoz melyik eszközt lehet és szükséges alkalmazzuk, 

maga a feladat szempontjai és a környezeti tulajdonságok határozzák meg.  

(Vámos Éva: STR reggeli beszélgetés a vonalkódról – Gyors, pontos, automatikus. 

Progresszív Magazin [2011./4. április] 53.-60. o.) 

5.4. A technika különböző fajtáinak megtérülése 

Az elektronikus polccímke megtérülését, nem lehet azonnal felmérni, viszont a piacon előnyt 

jelent a technológia alkalmazása. 

Egy technika megtérülését az is nagyban befolyásolja, hogy egy feladat megoldásához a 

megfelelő technológiát választották e. Ha egy cég rosszul dönt, annak adatvesztés is lehet a 

következménye. Sőt a helytelen választás következménye, nem csak a rendszer okozta 

veszteség, hanem a helyreállítás és ismételt rendszerbevezetés is további költségeket von 

maga után.  

Ha nyomtatáshoz vásárolunk eszközt, olcsóbban vehetünk tintás nyomtatót, mint lézerrel 

működőt. Azonban egy tintával működő gép ára, háromszor annyi idő alatt térül meg, mint 

egy lézergépé. Ha a célra alkalmas eszközt választunk, akkor a munkafolyamatok során is 

észrevehető a különbség. Példa, hogy egy cég (nem ismert), a rendszer kiválasztásához, 

szakember véleményét is kikérte, a döntés előtt. A bevezetése előtt, egy 12 órás műszak alatt, 

x mennyiségű dolgozóval 400-500 palettányi árut szedett ki, a bevezetés után, ugyan ennyi 

dolgozó, mindössze 8 óra alatt, 800-900 palettányi árut szedett ki. Tehát a helyes döntés, nem 

csak anyagiakban térül meg, hanem időt és energiát is spórolunk.  
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Sokszor nem elég, ha egy cég alkalmaz egyfajta rendszert, ha a hozzá szorosan kapcsolódó 

cégek nem azt alkalmazzák. Például az RFID esetében. Csak akkor életképes a működtetése, 

ha az egymáshoz kacsolódó üzleti partnerek, együtt tudják használni, és nem pedig csak 

házon belül alkalmazzák. Ilyenkor nagy segítség lehet az ösztönzés, akik innovatívabbak, 

vagy jobban odafigyelnek az összehangolt működésre. Természetes, hogy a nagyobb piaci 

cégek elvárásainak meg kell felelni, és ha ennek eleget teszünk, akkor a megtérülés is 

biztosabb és gyorsabb. 

(Vámos Éva: STR reggeli beszélgetés a vonalkódról – Gyors, pontos, automatikus. 

Progresszív Magazin [2011./4. április] 53.-60. o.) 

5.5. Vonalkód elleni érvek 

Nagy hibát jelent sokszor egy vonalkód hosszának lerövidítése, vagy automatikus színének 

megváltoztatása, csak hogy az passzoljon a termék csomagolásához, logójához. Ettől ugyanis 

egy vonalkód olvashatatlanná válhat. Ennek felelőssége a gyártóra és az alkalmazóra hárul, 

mivel tőlük függ, hogy milyen mértékben változtatják meg a kódokat.  

Egy kód nyomtatása során is akadhatnak hibák, például rossz minőségű nyomtató 

használatával, a nyomtatási kép minősége is csökken (elkenődik, eltorzul, stb…). 

Egy termék az ellátási lánc során is megsérülhet (meggyűrődik, bepiszkolódik, stb…). 

Ilyenkor a pénztáros kézzel viszi be a számsort, ami nemcsak hogy munkaigényes, de fenn áll 

az esélye a pontatlanságnak is.  

Szintén gondot jelentenek még a grafikusi megoldások is, mivel ők gyakran csak egy 

szükséges rossznak tartják a vonalkódot, szerintük csak a helyet foglalja a vevőcsalogató 

információk elől. Néhány éve történ egy ehhez kapcsolódó eset. Angliából fordítottak vissza 

egy magyar baromfifeldolgozó cég kamionját, mert a grafikus nagyon eltorzította a 

vonalkódot, olyannyira hogy az olvashatatlanná vált. Az ilyen esetek elkerülése érdekében, 

ma már minden raktáros használ kézi leolvasót, de ezek sem száz százalékosan megbízhatóak, 

mert az eszköztípustól is függ, hogy az egyik le tudja olvasni a kódot, a másik meg nem. A 

kereskedelem rákényszeríti arra a gyártókat, hogy használjanak vonalkódot, ennek a 

következménye az lesz, hogy a kereskedők kizárólag csak attól a gyártótól vesznek át 

terméket, mely áru jól olvasható vonalkóddal van ellátva, és a minősége is megfelelő. 
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Ugyanis vevőket veszíthetnek azzal, ha a boltban nem halad a sor, a pénztáros kézzel üti be az 

alig olvasható, vagy egyáltalán nem olvasható kódokat.  

Ezeket a hibákat mind kiküszöbölhetjük. Ma már vannak eszközök, melyek alapján 

minősíthetjük a vonalkódok olvashatóságát, egy bizonyos nemzetközi szabvánnyal való 

összehasonlítás következtében. Illetve mérőműszerekkel, melyekkel leellenőrizhető egy 

vonalkód leolvasó független olvashatósága. 

Sok esetben a mérleggel van a gond. Ilyenkor, a mérleghez elhelyezett vonalkód-nyomtatót 

kell megjavítani. A megoldás egy eszközbe épített eljárás, mely megvizsgálja, azt hogy a kód 

leolvasható e, és ha nem, akkor az eszköz egy képet készít róla, és automatikusan tudatni lehet 

a gyártót a hibáról. Ahol egyedi kódolás van, oda telepítünk olyan nagy sebességű 

minőségellenőrző eszközöket, melyek azonnal jelzik, ha a gyártás során gond van. 

Kellemetlen dolog, ha a magántermékek gyűjtőcsomagolásán nincs rajta a vonalkód, mert 

olyankor az eladónak ki kell csomagolnia a terméket, kivenni belőle egyet és annak a 

vonalkódját leolvassa, majd beszorozza a csomagban lévő összes áru darabszámával. 

Megtörtént már az is, hogy volt kód a csomagoláson, azonban a pénztáros a 

gyűjtőcsomagolásban elhelyezett termék (Dr.Oetker Tejszínes eredeti puding, 3db-os 

kiszerelésben) vonalkódját nem takarta le és 1 darab áru árát fizette csak ki a vevő. Ez a 

gyártónak és a kereskedőnek egyaránt veszteséget okoz.  

„A gyűjtőcsomagolások problémájának megoldására összefogásra lenne szükség. Nem 

véletlen az, ha a gyűjtőcsomagoláson rajta van a kód, de nincs belistázva, vagy eleve nem 

tesznek rá kódot, hogy ne kelljen belistázni. E mögött vannak bizonyos kereskedelmi érdekek. 

A gyártóknak és kereskedőknek kellene egy közös szándék, hogy együtt tudjanak fejlődni, mert 

a technológia és a szabvány megvan hozzá.” (idézet) 

(Krázli Zoltán, vezető szakértő GS1 Magyarország: STR reggeli beszélgetés a vonalkódról – 

Gyors, pontos, automatikus. Progresszív Magazin [2011./4. április] 57.o) 

Nem tudják olvasni a szkennerek az átlátszó csomagolásokon elhelyezett vonalkódokat. Van, 

amikor meg egy termék csomagolása három színből áll, amin szintén torzítják a 

marketingesek a vonalkódokat, csak hogy az beleolvadjon, és ez nehezíti az olvasást. Van 

azonban egy ellenpélda is. Egy német termék csomagolását úgy alakították, hogy azon szinte 

csak a vonalkód van.  



37 

 

Vonalkód előállításnál gond van, ha valaki a megfelelő eszközt használja nyomtatáskor, de 

azt rosszul programozza. Az egyik hiba, amikor egy képet küldenek a nyomtatóra és az nem 

olvasható előállítás után. A másik gond, hogy rossz minőségű papírt használnak a folyamat 

során, ami kárt okoz a nyomtatófejben, és csak még több bajt generál. Ha valaki figyelmes, 

akkor az üzemeltetés, karbantartást és a kellékanyagok árát összevezeti. Léteznek ma már 

nagyon jó minőségű, színes anyagok, amik igaz, hogy drágábbak, azonban jobban megéri a 

pénzét, mivel nem okoz gondot a nyomtatónak, és az olvashatóság is maximális lesz. Egy 

terméken egymásra ragasztgatják a címkéket, és előfordul, hogy nem a megfelelő van felül, 

ekkor a vevő reklamál, és a negatív hatások miatt, nem megy vissza többet az üzletbe. A 

Zebrának létezik egy olyan címkéje, melyen a színek aktiválhatóak a hagyományos termo-

transzfer technológia felhasználásával. Például, egy mobilnyomtatóval aktiválhatunk egy 

piros színt, mely a termék közeli lejáratára hívja fel a figyelmet. Műanyag alapú címkét is 

gyártanak, melynek nagy előnye, hogy kevésbé van kitéve a fizikai behatásoknak. A kérdés 

az, hogy mit tartanak előbbre valónak: az olcsósságot, vagy azt a biztonságot, hogy a termék 

akkor is pontosan beazonosítható legyen, amikor elér a végfelhasználóhoz? 

(Vámos Éva: STR reggeli beszélgetés a vonalkódról – Gyors, pontos, automatikus. 

Progresszív Magazin [2011./4. április] 53.-60. o.) 
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6. A VONALKÓD KILÁTÁSAI, JÖVŐJE 

6.1. Elektronikus polccímke 

Az elektronikus polccímke (Szintézis Zrt. automatikus azonosítással foglalkozó cég 

innovációs terméke) ma már nem luxuscikk, már három éve használják különböző üzletekben. 

Kialakulásának oka, hogy nagy probléma, amikor más ár szerepel a számlán, mint a polcokon, 

vagy például promóció (akció) váltáskor megtörténhet, hogy nem cserélték le a polc címkéjét, 

és még az ilyen, ehhez hasonló esetek után, a technika lépett.  

Egyszerűbbé és látványossá teszik a vásárlási folyamatot a technikát alkalmazó üzletek. A 

vásárlók a termékek alatt elhelyezett elektronikus polccímkék által tájékozódhatnak. Ez egy új 

generációs termék. Az egyedül a vonalkód állandó a címkéken, a termék árát vagy az arra 

vonatkozó akciókat központilag, infravörös adattovábbítás segítségével szabályozzák egy 

központi számítógépről. Így, az árak mindig naprakészek, és pontosak, majd nem utolsó 

sorban a versenytársak akcióira is gyorsan reagál, ami nagy előny a piacon. Az ár 

megváltoztatása csupán néhány percet vesz igénybe, előny továbbá, hogy az 

alkalmazottaknak nem kell elmenni és megkeresni, hogy kicseréljék a címkéket. Be lehet 

programozni az eszközöket, például arra az esetre, ha azt szeretnénk, hogy minden szombat 

délelőtt jelenjen meg az akció egy bizonyos terméken (pl.: Happy Hours akció). Egyes 

eszközökön az akció pirosan villog a kijelzőn, ami még jobban felkelti az előtte elhaladók 

figyelmét. 

 

21. ábra: Elektromos polccímke egy gyümölcsös pultban 

(Forrás: http://www.laurel.hu/hu/termekek/megoldasok/a_jovo_aruhaza/elektronikus_polccimke) 
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Ilyen technikai rendszert alkalmaz a Market Central Ferihegy kereskedelmi parkban a 

Praktiker barkácsáruházlánc legújabb és egyben legkorszerűbb üzlete. A technológiát 

folyamatosan fejlesztik, és elterjedésére még várnunk kell pár évet.  

További üzletek Magyarországon, ahol alkalmazzák: Praktiker Vecsés, Békéscsaba, 

Székesfehérvár, Esztergom; CBA Prémium Savaria Pláza, CBA Krupp Biatorbágy; GUSTA 

Debrecen. 

(Megnyílt a jövő áruháza. STR Magazin [2007./2. november] 2. o.) 

6.2. Virtuális bevásárlókosár 

A virtuális bevásárlókosár (shopping assistant) vevőközpontú, testreszabott kiszolgálást nyújt 

a viszonteladóknak és a törzsvásárlóknak. Magyarországon vezették be először a találmányt, a 

Praktiker vecsési áruházában, ahol kezdetben 15 darab ilyen bevásárlókocsi várt a 

törzsvásárlókra. A vevők „kezükbe vehetik” az információkat. A vásárlás folyamata alatt a 

bevásárlást segítő, kézi szkenner látja el információkkal a nézelődőket, vásárlókat. Az eszköz 

WLAN hálózaton (1. számú melléklet) át kommunikál a kiszolgáló szerverével, majd a web-

interfacen keresztül kapcsolatba kerül a kasszarendszerrel, amely közvetíti az adott termék 

aktuális árát. (A rendszer kialakításában az IBM és a győri Szintézis Zrt. közreműködött.) 

(Szintézis Informatikai Zrt. (weboldal): Virtuális bevásárlókosár – a jövő már jelen van. 

2011.) 

 

22. ábra: Virtuális bevásárlókosár (Motorola) 

(Forrás: http://www.szintezis.hu/hirek/2008-08-20/virtualis-bevasarlokosar-a-jovo-mar-jelen-van.html) 
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Az eszközzel való vásárlás folyamata: a választott áruk vonalkódját leolvassuk a kézi 

szkenner segítségével, ezt követően az eszköz kumulálja a kosárba tett termékeket, végül 

kiírja a végösszeget, melyet a kasszánál kifizetünk. Ha valamely tételt még sem szeretnénk 

megvásárolni, akkor csak töröljük az eszközből a terméket. A törzsvásárlók még egy nagy 

előnye, hogy az eszköz menti az eddigi vásárlások adatait. Megtekinthető, hogy egy adott 

vásárló, az adott időszakban mennyit és mennyiért vásárolt. Ennek köszönhetően az eszköz 

kijelzi, ha az illető elért egy akciót, kedvezményt, vagy, hogy mennyit kell még vásárolnia 

egy magasabb kategóriába tartozó akció eléréséhez. A későbbiekben lehetőség adódik, 

teljesen személyre szabott szolgáltatásra is, mint például kedvezmény a vásárló 

születésnapján. 

6.3. Önkiszolgáló pénztárgép 

Ez egy olyan pénztárgép, amely mögött nem ül pénztáros, ami a vásárlási idő hosszát is 

jelentősen csökkenti. Az elsőt 2010 decemberében vezették be, a gyöngyösi TESCO felújítása 

során. 

 

23. ábra: Önkiszolgáló pénztárgép a gyöngyösi TESCO-ban 

(Forrás: http://itarena.hu/2011/07/03/onkiszolgalo-penztarak-a-tesco-ban/) 
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A vásárló bemegy az üzletbe, telerakja a kosarát, majd odamegy az automata pénztárgéphez, 

egy hang folyamatosan segít, hogy mikor melyik lépést kell elvégezni a folyamat során. Saját 

kezűleg hozzáérinti a vonalkódokat a gép szenzorjához, majd az eszköz egyik oldalán 

elhelyezett mérlegre rakni a termékeket, súlyellenőrzés céljából. Ezután, megadható a 

szatyrok száma, melyet még megvásárolunk, végül kiválasszuk a fizetés módját, lehet 

készpénzzel, vagy kártyával is fizetni. A folyamatot egy kamera segítségével figyelik. 

Gondoljunk bele, mekkora segítség egy ilyen gép, amikor egy termékkel állunk a sor végén, 

előttünk pedig több teletömött kosárral várakozó vásárló van. Sorba állás nélkül, csak 

odamegyünk a géphez, lehúzzuk a vonalkódot, fizetünk, és már mehetünk is a dolgunkra.  

Egyesek szerint a Magyarországon való elterjedéséhez az itt élőknek fejlődnie kell. Ugyanis 

ez megnövelné a lopások számát. Sajnálatos módon elképzelhető, például, hogy egy ember 

lehúz egy darab gyufát, közben elviszi az egész csomaggal. A másik nagy gond, hogy nem 

egyértelmű, hogy hogyan reagálnának az üzletben, ha valaki véletlenül hibázik, vagy elfelejt 

valamit elszámolni. Mindezek mellet a bevezetése nagyon bonyolult, drága, és emiatt az 

áruházak már nem is mernék a vásárlókra bízni a gépeket. 

6.4. Kioszkok, infoterminálok 

Egy állványban elhelyezett monitor, vagy számítógép, mely a vevőket különböző 

információkkal látja el. Beltéri, kültéri, fali és álló formában egyaránt megtalálható. 

Üzletekben találkozhatunk vele a legtöbbször, de szinte minden területen megtalálható 

(telefonszolgáltatóknál, pénzváltónál, lottózóban, gyógyszertárban, stb…). Van olyan kioszk, 

mely vonalkód olvasóval is rendelkezik. A vásárló a kívánt termék vonalkódját leolvassa és 

még több információhoz juthat vele kapcsolatban, például a gyártóról, a termék összetevőiről, 

származási helyéről és hasznos tanácsokról kap részletesebb tájékoztatást. Az érdeklődők 

barangolhatnak a menüpontokon belül. Amikor éppen nem használják az eszközt, akkor 

információs felületként működik. Ilyenkor a vevő az aktuális akciókról értesülhet. Terjedése 

nagyon gyors, és egyre népszerűbb információs eszköz, a világ minden pontján. Mivel 

látványos, ezért egyre többször alkalmazzák bemutató termekben, étteremben, múzeumban, 

színházban és irodaházban. Előnye, hogy könnyen és gyorsan, akár távoli pontról is 

aktualizálhatóak, az interaktív (1. számú melléklet) megjelenésének köszönhetően leköti az 

előtte elhaladók figyelmét, alacsony költségvetésű, és sokszínű.  
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24. ábra: Egy élelmiszerüzletben kiállított kioszk 

(Forrás: http://www.laurel.hu/hu/termekek/megoldasok/a_jovo_aruhaza/kioszkok) 

 

6.5. Címke nélkül vonalkód? 

Vannak olyan újfajta megoldások, melyhez már nem szükséges a címkeforma. A felhasználók 

többsége ragaszkodik a fehér alapon fekete lejárati dátumhoz és vonalkód stílushoz, de a lézer 

negatívan működik, vagyis ezzel pont ellentétesen. Lehet azonban olyan festéket alkalmazni, 

mely a csomagoláson elhelyezve (a hőpapír is ilyen), lézeres jelölés esetén, fehér alapon 

fekete vonalkód, vagy felirat jön létre. A speciális pigment tartalmú festék a legtöbb 

nyomdatechnikával alkalmazható. Nedvszívó és nem nedvszívó felületekre is használható, 

akár a csomagoló anyag gyártása során is.   

6.6. Egyedi kódolás 

Évekkel ezelőtt, el sem tudtuk képzelni, hogy az akkoriban használt tégla nagyságú 

mobiltelefonok helyett, a jelenben, pengevékonyságú, díszes, designer-ékszer berakású, 

érintőképernyős, és minden extrával felszerelt készülékeket használunk. A technológia gyors 

fejlődéséből kifolyólag, a vonalkód esetében is számíthatunk ehhez hasonlóra. A design 

innováció (mely megnyerte a 2006-os cannes-i Nemzetközi Reklámfesztivál titán-oroszlán 

díját) arra utal, hogy a vonalkódok szürkesége nem lesz örök. Az ötlet (Design Barcode) egy 

japán kreatív ügynökségtől származik. Egyesek szerint egyszerű ötletnek tűnik, azonban 

nagyszerű lehetőségek rejlenek benne. Az ötlet célja, a vonalkódok egyedivé tétele, ami 
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magába véve már nem is olyan egyszerű, mivel a vonalkódra érvényes szabályok igen 

korlátozottak, és szigorú feltételűek.  

Az elmélet szerint, design-elemeket integrálhatunk egy átlagos vonalkódba. Japánban már 

igen elterjedt módszer, és már Magyarországon is lehetőség van ilyen fajta kód létrehozására. 

Egy magyar cég grafikai stúdiója, kiegészítő tevékenységként foglalkozik egyedi 

kódtervezéssel, mivel itthon még nincs rá igény. A Microsoft is ehhez hasonló, forradalmi 

vonalkód innovációval foglalkozik. Gavin Jancke (a Microsoft kutatórészlegének fejlesztési 

igazgatója) szerint, a vonalkódokat „beszínezik”, vagyis a fekete-fehér helyett, négy illetve 

nyolc színárnyalatot használnak az adatok tárolására. Több adathordozó egység kerül egy 

adott területre, ami azt jelenti, hogy ugyan akkora helyen több információ elhelyezése 

lehetséges. Az eljárás során az eddigi vonalkódban szereplő apró négyzeteket, apró 

háromszögek váltják fel, ami megnöveli az információ tárolására használható területet.  

A rendszer hátulütője, hogy a színes kódok leolvasása közben nagy a hiba lehetősége, mert az 

olvasók, csak a legjobb minőséggel nyomtatott kódokat tudják értelmezni, vagy még azokat 

sem. Azonban, a Microsoft szerint az új kódjait, egy egyszerű mobiltelefon kamerája, vagy 

egy webkamera is le tudja olvasni.  

Egy étrendterápiás, fogyókúrás cég számára, egy nadrágszíjra emlékeztető vonalkódot hozott 

létre a japán cég, és egy ottani múzeum pedig, gombafelhőt formázó kódot kapott. 

(Vakmerő vonalkódok. STR Magazin [2007./2.] 28. o.) 

 

25. ábra: Kreatív vonalkódok 

(Forrás: http://pavaka-hobby.blogspot.com/2011/06/jatekos-vonalkodok.html) 
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7. A KUTATÁS EREDMÉNYE 

Készítettem egy kvantitatív primer kutatás, melynek célja az volt, hogy megtudjam, a 

megkérdezettek hogyan vélekednek a vonalkódtechnológiával kapcsolatban. Mennyire 

jártasak az új technikák ismeretségében, és hány százalékuk használta már az egyes 

eszközöket, alkalmazásokat. Összesen 100 főt kértem meg a környezetemben, a kérdőív 

kitöltésére. Az egyes kérdéseket külön pontokban elemeztem, melyeket valamilyen diagram, 

vagy táblázat segítségével ábrázoltam.  

7.1. Ország prefixre vonatkozó kérdések  

7.1.1. Ország prefix ismeretsége 

Az első vonalkóddal kapcsolatos kérdésem:  

„Ön a vásárlás folyamán figyelembe veszi, a vonalkódban az ún. ország prefixet, amely a 

termék származási helyét mutatja?” 

A kérdésre három válaszlehetőséget adtam meg, mégpedig, az „Igen”, a „Nem, de ismerem”, 

és a „Nem, nem is ismerem” címszavakat. Az értékelés során külön elemeztem a nők és a 

férfiak válaszait, majd egy táblázatban egységesítettem az adatokat. Kiderült, hogy a nők 6%-

a, míg a férfiak mindössze 2%-a veszi figyelembe az ország prefixet a vásárlások során, tehát 

ők nem csak ismerik a módszert, de használják is. De vajon jól tájékoztatottak? Ez a 

következő kérdés során derül ki! A következő válaszlehetőséget a nők 27%-a és a férfiak csak 

1%-a jelölte meg. Ebből kiderül, hogy ugyan ismerik a lehetőséget, de nem élnek vele, 

számukra közömbös, hogy vonalkód segítségével megtudhatják a termék származási országát. 

A nők 67%-a és a férfiak 97%-a nem is tudott ennek létezéséről és ezért nem alkalmazták a 

módszert.  
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26. ábra: Az ország prefix adatok ismeretségének térhatású csoportosított oszlopdiagramos bemutatása 

Véleményem szerint, az emberek tudatlansága, nagyrészt a saját hibájuk, mert ma már 

lehetőségünk van akárminek utána nézni az interneten, és legtöbb esetben meg is kapjuk a 

helyes választ.  A megkérdezettek 78%-a nem tudta, hogy a vonalkód nem csak arra jó, hogy 

megkönnyítse a kereskedelem résztvevőinek munkáját, hanem információt kaphatnak a 

termék származási helyéről és annak gyártójáról. Másrészt az üzletek is felhívhatnák erre a 

módszerre a figyelmet valamilyen eszközzel, és akkor biztosan több ember figyelne oda, hogy 

milyen terméket tesz a kosarába.  

7.1.2. Követhetetlenség 

A következő kérdésem: 

„Az ország prefix, nem csak a termék származási helyére vonatkozhat, hanem a terméken 

elvégzett utolsó lépésre, például a csomagolási helyére is utalhat. Tudatában volt eddig ezen 

információról?” 

Erre a kérdésre mindössze két válaszlehetőség volt, az egyértelmű „Igen” vagy „Nem”. Itt 

nem néztem külön csoportokat, a megkérdezettek összességét figyelembe vettem az elemzés 

során. Kiderült, hogy az általam megkérdezettek mindössze 4%-a tudott arról, hogy nem 

igazán nyújtanak helyes információt a termékek vonalkódjai a vevők számára. Sajnos ma már 

annak sem hihetünk, ha ráteszik egy termékre a Magyar jelzést. Törvénybe foglalták ugyanis, 

hogy csak akkor minősül annak, ha a külföldi összetevők csak 2%-ot tesznek ki a termékből, 

Igen Nem, de ismerem Nem, mert nem ismerem

Nők 6% 27% 67%

Férfiak 2% 1% 97%
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és ekkor a termékre a 100% Magyar jelzés kerül. Tehát többet tudhatunk meg, ha nem csak a 

vonalkód első számait nézzük, hanem megnézzük egy áru összetevőit is (ha sok benne az 

olyan elem, melyet Magyarországon is termesztenek, előállítanak vagy tenyésztenek, akkor 

nagyobb a valószínűsége annak is, hogy magyar termékkel van dolgunk).  

 

27. ábra: A követhetetlenség tudatában lévők és informálatlanok aránya robbantott torta diagramban 

7.2. Elektronikus polccímke ismeretsége 

Az elektronikus polccímkével kapcsolatos kérdés: 

„Ön járt már olyan üzletben, ahol az elektronikus polccímkét alkalmazzák?” 

A fenti kérdésre a következő négy válaszlehetőséget adtam meg: „Igen (Hol?)”; „Nem, de 

szívesen megnézném”; „Nem, és nem is érdekel”; „Nem emlékszem”. Itt szintén a válaszok 

összességét elemeztem, és megtudtam, hogy 14 százalékuk már találkozott az elektronikus 

polccímkével, méghozzá többségük a székesfehérvári Praktiker üzletben. A megkérdezettek 

42%-a még nem találkozott vele, de szívesen megnéznék az itthon újdonságnak számító 

technológiát. 8% nem látta még, és számukra nem is fontos. Véleményem szerint, nem a 

vásárlók érdekében fejlesztették ki, ez a kereskedelmi életet segíti, mert növeli a 

versenyképességet, felkelti a vásárlók figyelmét, a vörösen villogó akciók, az üzletek 

alkalmazottainak időt és energiát spórol. Talán ez a 8% is így vélekedik erről. Meglepő, hogy 

összesen 36% nem is emlékszik, hogy egyáltalán járt e már ilyen technológiát alkalmazó 

üzletben. Mindebből arra következtetek, hogy azok a vásárlók, akik élvezik a vásárlás 

folyamatát, észreveszik és érdeklik a különböző újítások, míg, akiket ez kevésbé érdekel, és 

csak, mint mindennapi kényszerként gondolnak a vásárlásra, azok van, hogy észre sem veszik 

a körülöttük történő változásokat, fejlődést.  
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28. ábra: Az elektronikus polccímke kérdésére választ adók százalékos aránya kördiagramban 

7.3. Önkiszolgáló pénztár  

7.3.1. Az önkiszolgáló pénztár ismertsége 

Az erre vonatkozó kérdés az volt, hogy: 

„Ön használt már ún. önkiszolgáló pénztárat, mellyel a vásárló önkezűleg húzza le a 

termékek vonalkódját, és fizet saját felelősségére?” 

A megkérdezettek három válaszlehetőség közül választhattak. Az „Igen”, a „Nem, de tudok a 

létezéséről”, és a „Nem, nem tudtam a létezéséről”. A megkérdezetteket lakóhely alapján 

csoportosítottam az alábbi táblázatban:  

 

 Válasz lehetőségek  

Lakóhely Igen Nem, de tudok a létezéséről Nem, nem tudtam a létezéséről  

Város 9 fő 24 fő 45 fő 78 fő 

Község 0 fő 3 fő 14 fő 17 fő 

Falu 0 fő 0 fő 5 fő 5 fő 

2. táblázat: Az önkiszolgáló pénztár ismeretsége lakóhely szerinti megoszlása táblázatban 
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A legtöbb városi, pontosan 45 fő nem hallott még az önkiszolgáló kasszáról, azonban közülük 

került ki az a 9 ember, akik már használták is az eszközt, és 24 fő pedig tudatában volt a 

létezéséről.  A községi lakosok csak 3%-a tudott a létezéséről, az összes falusi lakos, pedig, 

még csak nem is hallott róla. Véleményem és az eredmények szerint, egy városi lakosnak 

nagyobb esélye volt a használatára, mivel a lakókörnyezetéhez közel lehet, egy olyan üzlet, 

ahol ilyen technológiát alkalmaznak. A községben és a faluban élőknek ahhoz, hogy egy ilyen 

üzletben vásárolhassanak, nagy távolságot kellene megtenniük, így jóval kisebb az esélyük. 

7.3.2. Az önkiszolgáló pénztár használata 

A következőben arra voltam kíváncsi, hogy mennyire becsületesek a vásárlók azon része, akik 

válaszoltak az alábbi kérdésre: 

„Becsületesen használta/használná az eszközt?” 

A válaszadók megjelölhették, az „Igen, természetesen”, a „Nem mindig, de csak kis 

mértékben csalok/csalnék”, vagy a „Nem, sokszor csalok/csalnék” lehetőséget.  

 

 

29. ábra: A becsületes és becstelen vásárlók megoszlása halmozott sávos diagramban 
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A válaszokat foglalkozás szerinti csoportokban elemeztem, és összesítettem a fenti 

diagramban. A válaszadók többsége lelkiismeretes, mivel becsületesen használta, vagy 

használná az önkiszolgáló kasszát. Pontosan 26 diák, 12 alkalmazott beosztású, 2 vezető 

beosztású, és 5 nyugdíjas gondolja így. 38 fő úgy vélekedik, hogy megengedhet magának 

néha egy kis ingyen vásárlást, mivel 15 diák, 21 alkalmazott beosztású és 2 nyugdíjas 

alkalmanként csalna az eszköz használata során, vagy éppenséggel már csalt is, ha volt része 

ilyen féle vásárlásban. 17 ember nem zavartatja magát és csalt vagy csalna a vásárlás során. 

Ezek a számok nem meglepőek, mivel a technológia külföldön történő bevezetése után, az 

itthon megjelent cikkekben azt olvashattuk, hogy Magyarországon, csak akkor vezetik be, ha 

„felnőtt” hozzá a társadalom. Nem csak a kisebb, nagyobb lopásoktól féltek, félnek, de attól 

is, hogy ha valaki véletlenül eltéveszt valamit, akkor a bolt alkalmazottai, vezetője hogyan fog 

reagálni. Ezeken felül pedig nagyon drága a technológia bevezetése és üzemeltetése, és nem 

szívesen adnák, adják mindenféle vásárló keze ügyébe. 

7.4.  „Okos” telefon használata  

7.4.1. „Okos” telefonnal rendelkezők 

„Ön rendelkezik „Okos” telefonnal?” kérdésre válasz lehetett az „Igen”, „Nem, anyagi 

helyzetem nem engedi”, vagy a „Nem, nincs rá szükségem”.  

 

30. ábra: „Okos" telefonnal rendelkezők száma térhatású oszlopdiagramban, korosztály szerinti besorolásban 
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A fenti táblázatban összegeztem a válaszokat, és életkor szerint csoportosítottam. Összesen 22 

ember rendelkezik okos telefonnal. 60 fő elmondása szerint, anyagi helyzete gátolja, hogy 

ilyen telefonnal rendelkezhessen. Újabb 22 fő viszont azt vallja, hogy neki nincs és nincs is rá 

szüksége életvitele során. A 18 és 25 év közöttiek tulajdonában van összesen 17 db okos 

telefon, közülük 40 fő szeretne, de nincs rá lehetősége, és köztük nincs olyan, aki azt mondta 

volna, hogy ne lenne rá szüksége. Ebben a korosztályban van a legtöbb tanuló, és mint 

minden fiatalt, őket is érdeklik a különböző technikai újdonságok. A 26 és 35 év közöttiek, 

csaknem 69%-a anyagi helyzetét okolja, mindössze 2 főnek van okos telefonja, és 3 fő 

közömbös iránta. Ők az alkalmazottak csoportjában vannak, akad köztük tanuló is. A 36 és 45 

év közöttiekből 3 fő rendelkezik vele, 9 fő szeretne, 6 fő pedig megvan nélküle. A 46 év 

felettiek a nyugdíjasok, és az ő adataik nem meglepőek. Az idősebbek általában idegenkednek 

a fejlett technológiáktól, nem értenek hozzá, vagy nem is akarnak tudomást szerezni róluk. 

Mind a 9 fő közömbös iránta. 

7.4.2. QR kód olvasása „okos” telefonnal 

 A kérdés, hogy: „Ön le szokta olvasni az „Okos” telefonjával a kétdimenziós vonalkódokat, 

melyek újságcikkekben, plakátokon, TV reklámokban és más egyéb helyeken szerepelnek?” 

A válaszlehetőségek: „Igen, mert többlet információt tartalmaz”; „Nem, közömbös 

számomra”; „Nincs „Okos” telefonom, de ha lenne, leolvasnám”.  

 

31. ábra: QR kód olvasók és nem olvasók elosztása fő-ben, perec diagram segítségével 
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Az ábráról leolvasható, hogy 60 fő nem rendelkezik „okos” telefonnal, de ha lehetősége lenne 

rá, akkor olvasna vele QR kódot. 21 fő rendelkezik vele, és olvassa is a kódokat az 

újságokból, reklámokból és egyéb helyről. Mivel az előző kérdés alapján megtudtuk, hogy 22 

ember rendelkezik ilyen telefonnal, ebből kiderült az, hogy 1 fő nem olvassa a kódokat, annak 

ellenére, hogy bármikor megtehetné. 19 fő, aki közömbös, eddig is passzívan állt hozzá, az 

most sem mutatott semmilyen érdeklődést iránta.  

7.4.3. Vásárlás „okos” telefonnal 

A megkérdezettek az alábbi kérdésre adtak választ: 

„Néhány országban már bevett szokás „Okos” telefonnal online vásárolni vonalkód által, 

majd fizetés után házhoz szállítják a termékeket. Ön szeretné, ha ez Magyarországon is 

elterjedne?” 

A válaszadók tartalmas lehetőségek közül választhattak: 

„Igen, mert rengeteg időt és energiát spórolhatnék meg általa” 

„Nem, mert jobban szeretem magam kiválogatni a termékeket, élvezem a vásárlást” 

„Igen, de nem mindig élnék a lehetőséggel” 

A legtöbben a harmadik lehetőséget választották, mely szerint alkalmanként vásárolnának 

telefonnal, a válaszadók 54%-a jelölte ezt be. Az emberek 37%-a az első lehetőséget 

választotta. Ők kifejezetten örülnének egy ilyen újításnak, mert akkor a vásárlással eddig eltel 

drága időt, számukra sokkal fontosabb elfoglaltsággal tölthetnék. A maradék 9% nem 

érdeklődik felé, ők kiélvezik a vásárlás minden percét. Keresik az aktuális akciókat, új 

termékeket, a friss árut, egyszóval szeretnek közvetlen kapcsolatba kerülni az áruval, és saját 

kezűleg kiválasztani azt egy bizonyos szempontsorozat alapján. Ez legfőképp az idősebb 

korosztályra jellemző, a fiatalok már kíváncsibbak e téren.  

7.5. Virtuális bevásárlókosár használata 

„Ön vásárolt már valamelyik üzletben virtuális bevásárlókosár segítségével?” 

Kiderült, hogy a megkérdezettek közül, még senki sem vásárolt az eszköz segítségével. Ennek 

oka lehet, hogy még nem terjedt el, és ahol alkalmazzák, ott is csak törzsvásárlók 

használhatják. 11 százalékuk nem ismeri a módszert, és 89%, aki szívesen kipróbálná az 
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eszközt. A virtuális bevásárlókosár igazán kényelmessé teszi a vásárlást. Az összeget nem 

szükséges számolnunk, a gép megteszi helyettünk, így a pénztárnál nem érhet meglepetés. 

Csak leolvassuk a vonalkódokat, az eszközzel törölhetünk, ha valamit mégsem szeretnénk. 

Jelzi az akciókat, és azt is, ha valaki az eddigi vásárlások során valamilyen kedvezményezett 

szintet ért el. A pénztárnál csak fizetni kell, sorban állni nem, mivel a pénztáros az eszközben 

található végösszeget kéri, és már mehetünk is. Ez sok időt spórol meg vásárlónak és 

alkalmazottnak egyaránt. 

 

 

32. ábra: A virtuális bevásárlókosár ismeretségének százalékos megoszlásának bemutatása, halmozott kúp diagram 

segítségével 

 

7.6. Infoterminál használata 

Kérdés: 

„Ön szeretne még több információt megtudni az üzletekben található termékekről, egy a 

helyszínen elhelyezett vonalkód olvasó infoterminál segítségével? (Például levesz a polcról 

egy palack bort, odaviszi az eszközhöz, leolvassa a vonalkódot, és máris olvashat a bor 

termelőjéről, vagy éppenséggel, hogy milyen ételek mellé ajánlják.)” 
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A válaszadók többsége igennel válaszolt. Ez nem meglepő számomra. Ez az eszköz 

színesebbé teheti egy vásárló számára a vásárlás folyamatát. Akadt pár nemleges válasz is, 

amelyek idősebb korosztályba tartozó válaszadók véleménye. Tőlük messzebb áll az 

elektrotechnika világa, nagyon nehezen szokják meg a mai modern kor eszközeit.  

7.7. A vonalkódos újdonságok itthoni elterjedése 

A következőben rákérdeztem az egyének saját véleményére, miszerint ők el tudják e képzelni, 

hogy a már külföldön bevezetett újításokat itthon nem vezetik be, vagy ha mégis, akkor nem 

terjednek majd el.  

A választ kifejtők többsége reméli, hogy felzárkózunk a környező országokhoz, de mivel 

nagyon drága egy újabb technológia bevezetése és karbantartása, sokkal később fog ez 

beteljesülni, mint ahogy az már esedékes lenne. Legtöbben a gazdasági vállságra hivatkoznak. 

Nagyrészt pozitívak a vélemények, de azt is elmondták, hogy szerintük első sorban 

nagyvárosok és azok hatalmas, több tízmilliós napi bevételű bevásárlóközpontjai kezdik majd 

el a fejlődést ez irányba, és a kisebb üzletekben még nem valószínű e terület fejlesztése. 
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BEFEJEZÉS 

Kutatásom során jöttem rá, hogy amit eddig a vonalkódról tudtam, az nagyon kevés volt. Egy 

átlagos hétköznapi ember képes elmenni olyan dolgok mellett, mélyebb érdeklődési szint 

nélkül, melyek hiányában nem lenne ilyen „egyszerű” az élet. Nem mutatnak több 

érdeklődést, mert úgy gondolják, nem is kell tudniuk a részleteket, elég az a tény, hogy 

létezik. Vonalkóddal már minden ember találkozott, de hogy az igazán hogyan is működik, 

vagy, hogy mi a története, azt csak azok tudják, akik a munkahelyen alkalmazzák a rendszert, 

vagy tanulmányaik során találkoznak vele. Egy vonalkód rengeteg féle és fajta lehet, de 

mindig ugyanarra a dologra használják. A kereskedelem szinte minden egyes eleme fel van 

vele címkézve, nélküle elképzelhetetlen az áruforgalom gyors és egyszerű lebonyolítása. Ha 

eddig nem találták volna fel ezt a módszert, akkor biztosan valamilyen ehhez hasonló 

megoldást találtak volna ki a problémára. Fejlődése számomra nem kérdéses, a jövőben egyre 

több területet fog meghódítani, az egyre színesebb és változatosabb típusaival. Sajnos 

számomra abszurd gondolat, hogy Magyarországon minden egyes boltban elterjedjenek a 

vonalkódos újítások az elkövetkezendő években. Ez betudható a gazdasági vállság 

jelenlétének is. Egyelőre nem tudom elképzelni, hogy bemegyek egy kisebb város boltjába, és 

minden polc fel van szerelve elektronikus polccímkével, a választott termékekkel odasétálok 

kényelmesen az önkiszolgáló kasszához, magam lehúzom a termékek vonalkódját és fizetek, 

vagy pedig egy virtuális bevásárlókosárral a kezemben bonyolítom le a vásárlás folyamatát, és 

a végén azt átadva a pénztárosnak fizetek. Esetleg azt, hogy telefonon keresztül leadom a 

rendelést (a bevásárló listát) és házhoz szállítják a termékeket, nekem pedig ki sem kell 

tegyem a lábam az utcára, hogy „bevásároljak”. A technológiák bevezetése nagyon bonyolult 

szakértelemmel és költségekkel jár, de mindezek ellenére, ha egyszer ez mind hétköznapi 

dologgá válik a környezetünkben, az biztos, hogy sokkal több időnk és energiánk marad a 

fontosabb dolgokra, melyeket szeretettel csinálunk. 

 

33. ábra: Szentpétervár Vonalkód névre "hallgató" épülete  

(Forrás: http://muma.freeblog.hu/archives/2008/04/19/Vitruvius__Sons_Vonalkod_Szentpetervar) 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Idegen szavak 

Alfanumerikus karakter: Betűket és számokat tartalmazó karakter. 

ASCII: (American Standard Code for Information Interchange) egy karakterkészlet és 

karakterkódolási szabvány, amely a latin ábécén alapul és az angol nyelvben és sok nyugat-

európai nyelvben használatos betűket tartalmazza. 

Automatikus azonosítás: Automatikus azonosításnak nevezzük mindazokat az eljárásokat és 

technológiákat, amelyek lehetővé teszik, hogy emberi beavatkozás nélkül egy objektumokról 

adatokat nyerjünk, és azt további feldolgozásra alkalmas formára átalakítsuk. Ide soroljuk 

többek között az alakfelismerést, a mágneses jelfelismerést, a rádiófrekvenciás azonosítást és 

az optikai jelfelismerést. 

Bináris tartalmú: Kétállapotú. Kettes számrendszerben ábrázolt. Gépi felhasználásra 

tervezett, emberi olvasásra közvetlenül nem alkalmas formában tárolt (azaz nem-szöveges) 

adathalmaz. 

Biometria: Egy olyan automatikus technika, amely méri és rögzíti egy személy egyedi 

fizikai, testi jellemzőit és ezeket az adatokat azonosításra és hitelesítésre használja fel. 

CCD: (Charge Coupled Devices = töltéscsatolt elem) Félvezető kivitelezésű töltéscsatolású 

elemek az optikai érzékelők legfontosabb képviselői. Úgy sorolvasókban, vonalkód 

olvasókban, lapolvasókban, mint álló és mozgóképfelvevőkben használatosak. 

Codabar kód: Ezt a kódot vérbankokban és fénykép laborokban használják leginkább. A kód 

folyamatos, minden karakter négy vonalból és három közből áll, amelyek szélessége 

határozza meg a kódolt jelet. Ezen kívül a kód önellenőrző, így nincs szükség ellenőrző jegy 

használatára. Eltérően az eddig ismertetett vonalkód típusokról a Codabar tizenhat különböző 

jel, négy start és stop szimbólum kódolására alkalmas. 

Codablock kód: A Code 39 struktúrájára épül, de elvileg létezik Code 128 és Interleved 2of5 

változata is. Minden sor tartalmaz a start és stop karakterek mellett sorazonosító jeleket is. 

Egy sorba maximum 22 karakter helyezhető el, és a sorok száma nem lehet több, mint 62, ami 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Karakterk%C3%B3dol%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabv%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_%C3%A1b%C3%A9c%C3%A9
http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bet%C5%B1
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összesen 1360 karakter kinyomtatására ad lehetőséget, figyelemmel a több egymásra épülő 

ellenőrző számra. Fizikai méretét adott korlátok mellett szabadon alakíthatjuk ki. 

Dekóder: (angol) Jelvisszafordító áramkör, berendezés. 

EANCOM: Az üzenetek kódolásának és elektronikus továbbításának nemzetközi szinten 

alkalmazott szabványa (--> Electronic Data Interchange, elektronikus adatcsere). 

EDIFACT: (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport, 

igazgatási, kereskedelmi és közlekedési célú elektronikus adatcsere) 

UN/EDIFACT néven is ismert. Az elektronikus adatcsere nemzetközi, iparágakon átívelő 

szabványa, amelyet az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága alakított ki. 

(EANCOM) 

HeNe lézer: A hélium-neon lézer egy megfelelő arányban hélium és neon gázok keverékéből 

viszonylag kis összenyomásra töltött plazma-kisülési cső. 

Interaktív: Kölcsönös, közvetlen kapcsolaton alapuló  

Interfész: Két számítógépes (hardver vagy szoftver) eszköz, vagy a számítógép és az azt 

használó ember érintkezési felülete. Az interfész olyan megoldásokat tételez fel, amelyeket 

mindkét fél ért. 

ISBN: ISBN-szám (International Standard Book Number), 13 jegyű (a 2007. január 1. előtt 

kiadott könyveknél 10 jegyű) azonosítószám. A könyvek és egyéb monografikus jellegű 

művek nyilvántartására szolgáló nemzetközi szabványos számrendszerhez tartozó kód. 

ITF-14 vonalkód: a jelképet általános raktári környezetben vehetjük igénybe. A vonalkód 

segítségével csak a termék GTIN azonosító számát tudjuk megjeleníteni, mindig 14 

karakterben. Nyomtatási tűréshatárai kevésbé szigorúak, így különösen alkalmas 

hullámpapírlemezre történő nyomtatásra. 

Just in Time technológia: Jelentése termeld ma azt, amire holnap szükség van. Termeld ma 

azt, amit tegnap felhasználtál. 

Kanji, Kana: Japán írásjel rendszer. A kanji szó kínai írásjelet jelent, meglepően azért, mert a 

japánok a kínaiaktól vették át ezeket az írásjeleket! Eredetileg nagyjából 50.000 jel volt a 

japán kanji szótárakban, de szerencsénkre a második világháború után közvetlenül 

leegyszerűsítették ezt az írásrendszert. A kormány kiadott egy listát kb. 1800 kanjiról, amit 

http://hu.wikipedia.org/wiki/13_%28sz%C3%A1m%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/2007
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_1.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyv
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3d
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1981-ben 1945-re bővítettek. Emellett kiadott még egy másik, nagyjából 200 kanjit tartalmazó 

listát is, ami kiegészíti az előbbit, és főleg nevekben szereplő írásjeleket tartalmaz. Ezt a listát 

azóta többször is bővítették. 

Modulméret: A vonalkódot alkotó vonalak minimális szélessége 

Numerikus: Számbeli, szám szerinti; számszerű; számjegyes vezérlésű  

Prefix: Latin eredetű szó, jelentése előtag. 

Reed‐Solomon féle hiba korrekció: A kódolás egy olyan hibajavító kódolás, amely 

viszonylag nagy bitszám meghibásodása esetén is képes az eredeti adatokat visszaállítani. A 

kódolás ez eredeti adatok mellé paritás kódokat helyez. A Reed-Solomon kódokat 

előszeretettel alkalmazzák az adattárolási és továbbítási technológiák körében, ahol 

viszonylag zajos bemenetekkel kell dolgozni, mint például az optikai adattárolás (CD-ROM, 

DVD, stb), telekommunikáció (digitális tele-vízió, stb). 

Statikus: Egyensúlyban lévő, mozdulatlan 

Toner: Lézersugaras nyomtatók festéktartálya 

WLAN hálózat: Vezeték nélküli hálózat. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Kérdőív 

Dolgozatom a vonalkód jelen helyzetéről és a fogyasztói közismertégéről írom, és az ezzel 

kapcsolatos kutatásomban kérem az Ön részvételét! A kérdőív kitöltése anonim módon 

zajlik. Kérem, a válaszokat „X”-el jelölje a megfelelő négyzetbe!  

Személyes adatokra vonatkozó kérdések 

1.) Az Ön neme? 

Nő     Férfi 

2.) Az Ön életkora? 

 18 és 25 év közötti   26 és 35 év közötti   36 és 45 év közötti  

 46 év feletti 

3.) Az Ön lakóhelye? 

 Város   Község   Falu 

4.) Az Ön foglalkozása? 

 Diák   Alkalmazott  Vezető   Nyugdíjas 

A vonalkóddal kapcsolatos kérdések 

5.) Ön a vásárlás folyamán figyelembe veszi, a vonalkódban az ún. ország prefixet, 

amely „állítólag” a termék származási helyét mutatja? 

 Igen   Nem, de ismerem   Nem, mert nem ismerem 
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6.) Az ország prefix, nem csak a termék származási helyére vonatkozhat, hanem a 

terméken elvégzett utolsó lépésre, például a csomagolási helyére is utalhat. Tudatában 

volt eddig ezen információról?  

 Igen  Nem  

7.) Ön járt már olyan üzletben, ahol az elektronikus polccímkét alkalmazzák? 

 Igen (Hol?)……………………………   Nem, de szívesen megnézném  

 Nem, és nem is érdekel     Nem emlékszem  

8.) Ön használt már ún. önkiszolgáló pénztárat, mellyel a vásárló önkezűleg húzza le a 

termékek vonalkódját, és fizet saját felelősségére? 

 Igen  Nem, de tudok a létezéséről  Nem, nem tudtam a létezéséről 

9.) Becsületesen használta/használná az eszközt? 

 Igen, természetesen  Nem mindig, de csak kis mértékben csalok/csalnék  

 Nem, sokszor csalok/csalnék 

10.) Ön rendelkezik „Okos” telefonnal? 

 Igen  Nem, anyagi helyzetem nem engedi  Nem, nincs is rá szükségem 

11.) Ön le szokta olvasni az „Okos” telefonjával a kétdimenziós vonalkódokat, melyek 

újságcikkekben, plakátokon, TV reklámokban és más egyéb helyeken szerepelnek? 

 Igen, mert többlet információt tartalmaz    Nem, közömbös számomra  

 Nincs „Okos” telefonom, de ha lenne, leolvasnám 
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12.) Néhány országban már bevett szokás „Okos” telefonnal online vásárolni vonalkód 

által, majd fizetés után házhoz szállítják a termékeket. Ön szeretné, ha ez 

Magyarországon is elterjedne? 

 Igen, mert rengeteg időt és energiát spórolhatnék meg általa 

 Nem, mert jobban szeretem magam kiválogatni a termékeket, élvezem a vásárlást 

 Igen, de nem mindig élnék a lehetőséggel 

13.) Ön vásárolt már valamelyik üzletben virtuális bevásárlókosár segítségével? 

 Igen  Nem, közömbös számomra 

 Nem, de szívesen kipróbálnám  

14.) Ön szeretne még több információt megtudni az üzletekben található termékekről, 

egy a helyszínen elhelyezett vonalkód olvasó infoterminál segítségével? (Például levesz a 

polcról egy palack bort, odaviszi az eszközhöz, leolvassa a vonalkódot, és máris olvashat 

a bor termelőjéről, vagy éppenséggel, hogy milyen ételek mellé ajánlják.) 

 Igen   Nem  

15.) Ön el tudja képzelni, hogy hazánkban nem terjednek el a külföldön már ismert 

vonalkóddal kapcsolatos újítások? Igen, vagy Nem válaszát kérem, indokolja! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével, segítette munkámat! 
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