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I. Bevétel folytonosság ellenőrzésének támogatása
Az EMKE jegykiadógépek a teljesített jegykiszolgálás gépkezelői elszámoltatásához úgy
papíralapú perszonális elszámoltató rendszerben, mint számítógépes back office rendszerben
lehetőséget biztosítanak. Általában a nyomtatott elszámolási bizonylat (nap zárás) papíralapú
rendelkezésre állása egyfelől a papíralapú rövidített megjelenési formájú értékesítési bizonylat
másolatok archiválását szolgálja, míg másfelől az esetleges elektronikus adattárolási hibák
vagy adatvesztések korrekcióját támogatva, az eredeti állapot - elszámoltató személyzet
általi - reparálását biztosítják.
A közúti ellenőrzéshez a gépekből papír alapon adatok nyerhetőek ki a kezelő személyzet és
az utazó közönség ellenőrzéséhez. A legújabb thermo nyomtatós változatok a jegyre 2D-s
vonalkódot képesek felvinni, ezzel a jegy vizsgálatot a perszonális vizuális eljárás helyett
elektronikus leolvasásúra és érvényesség megállapításúra átalakítva.
a, Nyitó és záró GT feladás
A GT, amely az összesített gyűjtésnek a megnevezése, jelentése Grand Total, azt az
értéket mutatja, amelyet egy a kiadott mennyiséget folyamatosan összegző számláló az
adott pillanatban mutat.
A jegykiadógépnél a GT érték két alkalommal kerül az ellenőrzéshez, elszámoltatáshoz
feladásra elektronikus adatként, azonban a GT tárolóba mindig csak a zárási művelet
végrehajtásakor történik betárolás. A GT értéke a nyitáskor a Nyitás elnevezésű
bizonylaton kerül rögzítésre, mint nyitó áthozat, ami az előző záró elszámolás záró GT
értéke, majd a záró elszámoláson szerepel a nyitáshoz tartozó a nyitó és a záró GT
együttesen. A kezelő személyi pakkjában nyitáskor kerül letárolásra a nyitó GT és a
záráskor a záró GT érték. Ezzel az eljárással úgy papíralapú, mint a pakkból elektronikusan
kinyerhető adatok segítségével elektronikus módon megállapítható a kezelő személy által
teljesített bevétel, valamint a bevétel folytonosság megállapításához felhasználható a nyitó
GT érték, amely alapján ellenőrizni lehet, hogy az az érték megegyezik-e az ezelőtti
bevétel záró GT értékével vagy a kettő között még egy vagy több zárással jellemezhető
bevételt kell keresni.
Egyszerűen kifejezve a bevétel folytonosság akkor áll fenn, ha egy vizsgált záró
elszámoláshoz hozzárendelhető egy előző záró elszámolás, amelynek a záró GT-je
ugyanaz, mint a vizsgált záró elszámolás nyitó GT-je és létezik egy olyan következő záró
elszámolás, amelynek a nyitó GT-je megegyezik a vizsgált elszámolás záró GT-jével.
A nyitó és a záró GT mellett feltüntetett a soron következő bizonylat sorszám, azonban ez
pl.: a pénztárgépeknél mindennap 1-ről kell, hogy induljon, ill. a számlázó programnál az
év végén befejeződő bizonylat darabszám után következő helyett a következő év első
bizonylata a 00001-es darabszámmal folytatódik, azaz nem minden esetben folytonos a
bizonylatszám növekedése.
Az EMKE 2010-1/M gépben alkalmazott GT memória napi egyszeri nyitással, majd 11
évig képes görgetni a GT értéket. (A GT memória beteltével új, üresre cserélhető, a régi
archiválható.)
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A nyitás adatai, mivel lényegében teljeskörűen szerepelnek a záró elszámoláson ezért a
nyitás bizonylat csak egyszer állítódik elő, míg a záró elszámolás tetszőleges számban
ismételhető. A különböző programok által biztosítottan legalább 9 kezelő mélységig
tároltak a záró elszámolások, azaz egy zárás után még az azt megelőző 8 nyitáshoz tartozó
jegykiadási tevékenység illetőleg a GT érték változás a záró elszámolás ismétlésével
kinyomtatható.
b, Záró GT értékek kilistázása
A GT tároló bár abszolult értékben a GT értéket tárolja le, azonban két GT érték
különbségéből meghatározható 1-1 nyitás során a zárásig teljesített bevétel értéke. A
könnyebb kezelhetőség - rövidebb (kevesebb jegyű) számok vizsgálata - érdekében a GT
lista a zárási dátumhoz rendelten a teljesített GT növekedést listázza ki, megkönnyítve így
ellenőrzés során az elszámolások és a GT értékek összehasonlítását.
A GT lista kinyomtatható a teljes tárolóra, vagy annak valamely részére. Rész beállítás
lehetséges dátum tól-ig tartomány megadásával vagy a GT memória tároló helyeinek tól-ig
tartományát kijelölve. Ez az opciója a gépnek a bevétel folytonosság perszonális
ellenőrzését papír alapon segíti.
Ha egy napon több nyitás és zárás történik, akkor a készülék ugyanazon napi dátummal
ellátottan 2 vagy több záró elszámolást tárol be a GT memóriába és az egymás utániság ez
esetben a sorrend alapján kerülhet meghatározásra. Ha dátum szerinti listázás van beállítva
és a nyitó vagy záró napot több GT letárolás érinti, akkor a gép az adott nap összes GT
értékét kilistázza.
c, Egy kezelős üzemű jegykiadás
Az EMKE rendszerében a nyitás során az elektronikus jegykiadási adatokat hordozó az
ún. személyi pakkban tárolt PIN kód jellegű titkos kód és a bejelentkezési titkos kód
összehasonlítása mellett az is a nyitás feltétele, hogy az előző kezelési nap lezárása a
pakkba már korábban (záráskor) bekerüljön, így véletlen vagy szándékolt pakk cseréléssel
mintegy a gép nem téveszthető meg a nyitáskor.
A nyitási művelet során a gépbe csatlakoztatott személyi pakk is megnyitásra kerül és az
EMKE 2010-1/M gép a személyi pakkal összekapcsolódik, azaz a zárásig jegykiadás csak
és kizárólag azon személyi pakk gépbe csatlakoztatása mellett valósulhat meg, amellyel a
nyitás történt.
Nincs lehetőség mester, főnök, vagy szerviz személyi pakk alkalmazásra, amely során a
géppel olyan jegy kerülhetne kiadásra, ami a nyitáskor becsatlakoztatott személyi pakkba
nem kerül bele, kiváltva a tételes bevétel hiányt, azaz a nyitó és a záró GT különbségnél
kevesebb jegytétel szerepeljen a pakkban.
Ha a személyi pakk két jegykiadás közben vagy a jegykiadás során a gépből kimozdul
vagy a kezelő kihúzza, akkor a jegykiadás vagy meg sem kezdődik, vagy ha megkezdődött,
akkor rontás jelzéssel vagy sztornó művelettel fogja a gép automatikusan ellátni ezt a
jegytételt, de majd csak akkor, amikor a pakkot ismét csatlakoztatva érzékeli a gép, és
betároltan találja a félbemaradt jegyet (vagy ha nem, akkor betárolja) és ezután kezd a
rontás ill. a sztornó kinyomtatásába és a személyi pakkba betárolásba.
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d, Kiadott jegyek listája
Az EMKE 2010-1/M jegykiadó gép különböző programjai egyaránt biztosítják a gép
nyitott állapotában a kezelő által kiadott jegyek rövidített formában, de teljes
adattartalommal rendelkező papíralapú kilistázását.
Nagy jegyforgalmú jegykiadógép esetében pl.: közúti ellenőrzésnél célszerű a
jegylistának csak azon részét kinyomtatni, amelynek utasai még elképzelhetően az
ellenőrzött járaton vannak. Ehhez egy részjegy lista funkció szolgál segítségül. A részjegy
lista különösen akkor volt jól paraméterezhető, amikor még bizonyos megállókban (ún.
jegyleíró állomásokon) a menetlevélre rögzítésre került a kiadott jegyek száma.
A jegylistán szereplő rövidített adattartalmú jegytételek első adata a jegy övezeti értéke,
majd a második a közlekedési vonal felszálló és leszálló állomás viszonylatát megadó
számkódok, a kiállítási perc és másodperces időadata (mivel a korszerű thermo nyomtatós
változatoknál is az 1 másodpercet éppen meghaladja egy jegy kinyomtatás ideje), ezért két
azonos időpontú jegy egy gép listáján nem szerepel, aminek következtében a dátum és a
pontos idő elég nagy biztonságú beazonosítást nyújt az adott jegyre nézve, amit tovább
lehet javítani a jegyre írt jegyféleség megnevezés és a jegylistán lévő jegyféleségi jel
összehasonlításával, valamint az adott jegytételért fizetett ár ellenőrzésével, amely szintén
a jegylistáról leolvasható. A jegy adata úgy teljesül ki, hogy a jegylistán nyomtatásra kerül
a vonalszám, amely a menetrendi mező kétkarakteres kiegészítésével áll elő a mezőben
megvalósuló különböző vonalvezetésű járatok elkülönítése céljából, valamint egy
dátumjegynek elnevezett érték, amely akkor kerül letárolásra, ha az előzőleg kiadott jegy
időpontjának órájánál nagyobb értékű órát talál a jegykiadásakor a gép.
A csoportos jegy kiadásban több jegytételt tartalmazó ún. összevont vagy csoportos jegy
a jegylistán abból állapítható meg, hogy minden jegytételnek azonos kiadási időpontja van
és minden sorában a jegyféleségi jel előtt egy csillagjel helyezkedik el. Az egyszerűsített
számlaformátumú jegybizonylat jegytétel ára után egy S betű jelzi a számlaformátumot.
(Az egyszerűsített számláról természetesen a személyi pakkba rögzítésre kerül a vevő
neve, címe. Az elektronikus feldolgozáshoz vevő név, cím két formátumban használt,
egyik, amikor a gép kezelője a billentyűzeten viszi be az adatokat a másik pedig, amikor a
vonali pakkban tárolt vevőtörzsből kerül az betöltésre, ilyenkor a személyi pakkba csak a
vevőtörzs megfelelő tároló helyére utaló kód kerül feladásra.) Majd a közlekedési
szövetségi helyijárati bérlet beszámítására utaló közlekedési szövetség megnevezésben
használatos bérletjegyjel kerülhet (pl.: Budapesti Egységes Bérlet esetén "BEB" felirat) a
jegytétel sor végére.
e, A teljesített bevétel összeg megjelenítése
A teljesített bevétel összeg kinyomtatása a SPACE, majd $ kezelő gombok egymás utáni
megnyomásával lehetséges, az esetben, ha ez az opció az adott gépen engedélyezett. Ez a
bizonylat az "Elszámolás" elnevezésű, ezen a bizonylaton feltüntetett a soron következő
bizonylatszám és a bevétel (a "CAS:" felirat után). Ez a bizonylat a közúti ellenőrzés során
a kaszában található bevétel mindösszesenjét mutatja. Ezen jellegéből adódóan
amennyiben váltó pénzzel felszerelt a gépkocsivezető, akkor a kasszájában a váltópénz
értékével többet kell találni a mindösszesen értéknél, ugyanakkor a pénztárgépi
programoknál mivel ott csak rontás jelzést lehet tenni, a bevételben benne szerepel a
rontott jelzéssel ellátott bevétel is. (Tehát az el nem adott jegyet a Volán 5m3 programnál,
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mint bevételi értéket képező bizonylatot kell kezelni.) A VSzP programnál a sztornó értéke
az "Elszámolás" bizonylaton nem szerepel.
A bevételben benne foglaltak a készpénz helyettesítővel történő fizetések is, így
bankkártyás fizetés vagy e-jegy értéktárcával fizetés vagy PayPass fizetés esetén ezek az
értékek beszámítandóak az ellenőrzött készpénz mennyiségébe.
f, Bérletkészlet kezelés
Ha a járműfedélzeti jegykiszolgálás során a bérletjegyet is árusít a jegykezelő, akkor az
általa felvett bérletkészlet 1-1 féleségéből történő első értékesítéskor megadható, a bérlet
sorozat- és szelvényszáma, amelyet a továbbiakban minden egyes bérlet eladásakor a
bizonylatra a soron következő szelvényszámmal tüntet fel a jegykiadógép, valamint a
szelvényszámot automatikusan megnöveli, hogy a rákövetkező készlet bizonylatra a helyes
szám íródjon rá.
A bérletkészlet kezelés egy beállítható, ill. tiltható opció a készülékben. A bérletkészlet
kezelési opció beállításakor lehetőség van a SPACE, majd % gombok megnyomásával a
Volánoknál használt bérlet típus azonosítás szerint a kezelő személy betáplált sorozat- és
szelvényszámmal ellátott bérlet készletének kilistázására.
A bérletkészlet kezelés sajátossága, hogy a gép 4 kezelőnek a bérletkészletét képes
tárolni, így, ha váltótársak kezelik a gépet, nem kell minden szolgálatba lépéskor a saját
készletük sorozat- és szelvényszámainak beírásával bíbelődni, hanem automatikusan
előkeresésre kerülnek a korábban az adott kezelő által betáplált, majd az értékesítés során
megnövekedett számok . Így az adott féleségekből a következő bérletbizonylatolásnál a
következő szelvényszám kerül elő, még az esetben is, ha időközben akár 10-20 nap is eltelt
(a két jellemző bérlet árusítási időszak között).
Ha a 4 betárolt kezelő után egy 5. is megnyitja a gépet, akkor annak a kezelőnek a
készlete törlődik, amelyik a bérletkészletét az adott időponttól visszamenőleg legrégebben
használta utoljára.

II. A pontos viteldíj megállapító és kezelés gyorsító lehetőségek
Az első EMKE jegykiadógépek a mechanikus ALMEX gépet alapul véve kezelői
árbeállítással működtek. A kezelés egyszerűsítésének első lépése a %-os kedvezmények gép
által számolt, kerekített megállapítása volt. Mára az EMKE jegykiadó gépekkel árállítással
kiadni csak egyféle helyijárati jegyet, egyéb jegyet, bírságot, csomagjegyet és élő állat
szállítási jegyet lehet. A többi adattárból vett áru.
a, Egygombos jegykiadás
Az EMKE jegykiadógépek működésének elve már az első időktől igyekezett a minél
egyszerűbb jegykiadási műveletvégzést megteremteni. A jármű kezelőszerveire asszociálva
a működés jellemzője a jegykiadás terén az egy gombnyomásával, illetve a segédgomb
alkalmazásával (együttes megnyomásával) történő jegykiadás. A működés szlogenje: egy
gomb egy jegy, ami azt jelenti, a gép jegykiadási állásnál is - különösen járműfedélzeten
azonos viszonylatú jegyek esetében - még a mai sokféle jegykiadásnál - egy gomb
megnyomásával lehet jegyet kiadni, egy másik jegyféleség, egy másik gomb egyszeri
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megnyomásával állítható elő. Ezen túlterjedő kezelés egy megállóban csak akkor szükséges,
ha változik az utazási viszonylat. Azonban, mivel a felszálló állomás egy-egy megállóban
azonos, a viszonylat változtatás esetében csak a célállomást kell módosítani.
b, Az árbeállítás mellőzése
A kézi ár beállítású jegyféleségek helyett a vonali pakkból vett jegyféleség árak a vonali
pakkban tárolt városi helyijárati szakaszok betárolt árai eminens módon szolgálják a kezelés
gyorsítását, hiszen a beszállítás előtt vagy annak kezdetén beállított vonalszámot követően
mindössze az utazási viszonylatot kell figyelmesen beállítani a gépkocsivezetőnek és a
jegyféleségnek megfelelő gombokat megnyomnia, amitől máris elkészül az adott jegytétel
bizonylata anélkül, hogy az árat fejből kellene tudni, ill. beállítani kellene a készülékkel,
amely szubjektív hibától nem mentes folyamat lenne.
Egy adott viszonylatra kiadott jegy ún. jegyismétlése az EMKE rendszerében mindössze a
jegykiadó gomb ismételt megnyomásával állítható elő.
Együtt utazó csoport (azonos helyen fel- és leszálló utasok közössége) részére csoportos
jegykiadás állítható be a gépen, amely nem csak egy-egy féleséggel, hanem több
jegytételben több jegyféleséggel is kiadható, amikor is az egyes jegyféleségek a csoportos
jegyen mindössze egyetlen tételsort képviselnek, majd pedig a csoportos jegy lezárásával
(befejezésével) az összesen fizetendő érték a gép által kiszámításra, kinyomtatásra kerül.
c, Helyközi vonalba ágyazott helyközi szakaszok
Az elmúlt évek során az alapvetően helyközi járműfedélzeti jegykiadásra tervezett
EMKE 2010-1/M gép különböző szoftverei lehetővé tették, hogy szinte csak és kizárólag a
vonali pakkban tárolt ár értékekkel lehessen akár viszonylati, akár más érvényességű jegyet
kiadni. Jelenleg egy viszonylathoz vagy 16 féle helyközi jegyféleség 16 féle ára
rendelhető, vagy helyijárati viszonylat esetén 10 db jegyféleség. Ezen helyijárati jegyek az
ún. helyközi vonalba ágyazódó helyi (városi) közlekedési területek - helyijárati szakasznak
- eltérő jegyárait tartalmazhatják. Összességében 49 db városi területhez rendelhetőek
egyedi helyi jegyárak. Ezen jegyárak nem azonosak az elővételi pénztári rendszernél
elérhető ún. segédgombos jegykiadással, amikor is az adott városban (településen) 25
darab előre beárazott helyijárati jegyféleség adható ki.
d, Közlekedési Szövegségi bérlet beszámítása a viteldíjba
A helyközi viszonylati jegykiadásnál lehetőség van közlekedési szövetségi esetben pl.: a
helyközi viteldíj részbeni fedezése céljából beszámítani a helyi bérletet. (A vonal leírás
megállósorozatában létezik egy közlekedési szövetségi határ amelyen belülről történő
helyközi viszonylati menetjegy kiadásnál a viteldíj értéke automatikusan csak a
közlekedési szövetségi határtól számított értékű, ugyanakkor a jegyre a teljes utazási
viszonylat felírásra kerül, a jegyféleségnél pedig ráírásra kerül a közlekedési szövetség
megnevezése.)
Az EMKE 2010-1/M pénztárgépi és számlázó programjai egyaránt kétféle közlekedési
szövetséget képesek kétféle közlekedési szövetség jelzéssel ellátottan kezelni. Tehát
elképzelhető olyan helyközi vonalvezetés Budapestről Szegedre, amelynél a vonal egyik
végén egy budapesti egységes bérlet beszámítása történhet (ha azzal az utas rendelkezik),
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amit követően pl.. Dabason, Lajosmizsén, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán helyközi
vonalba ágyazott helyi szakaszok definiálhatóak, majd a vonal végén pedig Szeged
közigazgatási határán belül egy másik közlekedési szövetség állítható be.
e, Emeltszintű szolgáltatások jegyei
Az EMKE jegykiadógép a VSzP V1.0 programjától kezdődően rendelkezik azon
lehetőséggel, hogy egyes jegyeket az emeltszintű szolgáltatási díj beszedésére szolgáló
jeggyel együtt adja ki.
Az emeltszintű szolgáltatást vonzó menetjegyek kiadása szintén az egy gomb egy jegy
elvet követi, amelyet úgy valósít meg a gép, hogy általában a vonalszám 6. számjegyében
szerepel egy, az identifikációs adattárban megadható számjegy, amely jelzi, hogy a vonalban
alkalmazásra kerül egyes jegyek mellé az emelt szintű szolgáltatás kiegészítő jegye.
Az egy gombbal történő kiadáshoz a jegy nevekhez hozzárendelhető egy jelző, amely
pedig azt mutatja meg, hogy az adott jegyféleséghez automatikusan hozzá kell-e rendelnie
egy emelt szintű szolgáltatási jegytételt is. Aminek következtében az adott jegyféleséget
kiadó gomb megnyomásának hatására elkészül a menetjegy és az általa vonzott emelt szintű
szolgáltatási jegy, két külön álló tételként, de egy jegyen belül.
Csoportos jegyállásnál, ha az emeltszintű szolgáltatási kiegészítést maga után vonzó
jegyféleség kerül kiadásra, akkor az emeltszintű szolgáltatás darabszáma megegyezik az azt
vonzó jegyféleség darabszámával. Ez esetben is egyszerűsítve a jegykiadás műveletét.
f, Gyűjtővonal alkalmazása
A gyűjtővonal az elővételi pénztári jegykiszolgáláshoz került létrehozásra, ahol is
jellemzően a bérlet váltás a tipikus, mégpedig egy-egy viszonylatra, a viszonylatok közül
léteznek olyanok, amelyek esetében több menetrendi mező is átmegy az adott viszonylaton
(pl. Szeged-Hódmezővásárhely, vagy Kecskemét-Kiskunfélegyháza). A gyűjtővonal
koncepciója az, hogy általában (90% felett) a helyközi viszonylatú bérletváltás a
bérletváltási helyszíntől vagy helyszínig (pl.: fejpályaudvar) értelmezetten történik. Tehát
egy szentesi elővételi pénztárban általában szentesi viszonylat kezdettel vagy véggel történik
a bérlet vásárlás. A másik dolog pedig az, hogy még az ezredforduló előtt kimutatásra került
bár 1-1 pályaudvaron, pl.: Szeged, Mars tér pályaudvaron menetrendi mezők tucatjai
kezdődnek, vagy végződnek, amelyeken egyenként viszonylatok százai definiálhatóak, ettől
függetlenül a jellemző bérletváltás viszonylag csekély viszonylatban történik, így Szeged
esetében 76, Hódmezővásárhely esetében 45, Szentes esetében 57, Csongrád esetében 40.
A gyűjtővonalon tehát egy pályaudvar és a jellemzően vásárolt, célállomásig érvényes
bérletviszonylatok kerülnek az odatartozó árakkal megadásra, ezért az elővételi pénztári
jegykiadásnál vonalváltásra csak akkor van szükség, ha pl.: valaki Szegeden kíván vásárolni
egy Hódmezővásárhely-Csongrád közötti viszonylatra érvényes bérletjegyet (amit persze
lehetséges megvalósítani, mert a teljes vonali állomány is benne van a vonali pakkban). A
bérletjegy bizonylatoláshoz hasonlóan lehetséges menetjegyet is bizonylatolni.
g, Helyijárati adattár
A helyijárati adattár szintén elővételi pénztári kiszolgáláshoz került megalkotásra és az
elővételi pénztárak helyközi vonali állományához illeszthetően készült, így a mai
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pénztárgépi és számlázó programokban ez a helyijárati adattárész is egyaránt kezelhetővé
vált a járműfedélzeti jegykiadó gépekben is.
A helyijárati adattárból 7 féle menetjegy elővételére van lehetőség (pl.: autóbusz-,
villamos-, troli menetjegy és autóbusz, villamos, trolibusz jegytömb vagy az autóbusz
menetjegy helyett vonaljegy, a villamos menetjegy helyett szakaszjegy, a trolibusz
menetjegy helyett pedig átszállójegy, a 7. jegyféleség lehetne pl.: metrójegy). Ezen kívül
összesen 25 db különféle helyijárati bérletféleség utasbiztosítással és 25 db utasbiztosítás
nélkül adható ki a helyijárati adattár részből. A bérletjegyek kiszolgálása lehetséges
nyomdailag előállított papír bérletjegy értékesítéssel vagy az EMKE 2010-1/M
jegykiadógéphez csatlakoztatott bérletszelvény kitöltő nyomtatóval, amely a bérletjegy
bizonylatolás hatására automatikusan tölti ki a beletöltött biankó bérletszelvényt, amely
lehet lap vagy rolni formában.
h, Vonalkódos vezérlés
Az EMKE jegykiadógép pénztárgépi vagy számlázó programjai alkalmasak a gép RS232
interfészén keresztüli kapcsolatra és akár számítógép, vagy egy egyszerű vonalkód olvasó
segítségével vezérlő kódok vagy parancsok elfogadására.
Ilyen módon lényegében a manuális kezelési műveletekkel történő gép működtetés helyett
az interfészen keresztül kapott vezérlőparancsok vagy vezérlőkódok által történő működtetés
valósul meg.
h.1. Vonalkódos készpénz fizetési számla kiadás
A vonalkódos készpénz fizetési számla kiadás lényegében meggyorsítja a készpénz
fizetési számlára állást és a fejléc kitöltést, mert egyrészt nem kell megvárni a Mode
gomb több másodpercig tartó megnyomását, másrészt pedig, nem kell a billentyűzeten
bevinni a vevő nevet, címet, mert a számlázást kérő kártya automatikusan beállítja a
számla formátumot és kitölteti a jegykiadógéppel annak vevő név, cím adattárából, ahol a
vevőtörzs tárolt.
h.2. Termékjelölő vonalkód
Amennyiben a papíralapú menet- és bérletjegyek (különösen elővételi pénztárban
történő helyijárati jegyek kiszolgálása esetében) nem csak jegyadatokkal vannak előre
nyomtatva, hanem az áruházi árucikkek jelölésére alkalmas vonalkóddal is ellátottak,
akkor az ilyen jegy kiszolgálásakor a jegynek a vonalkódját kell a szkenerrel
(becsippantani) leolvasni, és az közvetlenül bizonylat kiállítást vagy csoportos értékesítés
állásban a bizonylat egy tételsorának kiállítását váltja ki a jegykiadógépben. Ha pl.: 10 db
menetjegyet kér az utas, akkor csoportos állásban a 10-et beállítva a jegykiadógépen,
majd az egyik jegyen lévő vonalkódot becsippantva máris kész a 10 db jegykiszolgálás
bizonylata.
Az is egy lehetséges eljárás, hogy egy segédtáblázat kerüljön felhasználásra, amelynek
segítségével egyetlen vonalkód beolvasással a jegykiadógép csoportos jegykiadási állásba
vezérelhető és a darabszám is beállítható.
Ha a termékjelölő vonalkód nem csak a termék azonosító kódot tartalmazza, hanem
azon belül egyedi sorszámot is (tehát pl.: a vonalkódot nem nyomdagépes eljárással
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visszük fel a papírjegyre, hanem nyomtatási technológiával, pl.: utólagos
lézernyomtatással), akkor a terméken lévő vonalkód arra is felhasználható, hogy egy-egy
utazás regisztrációja járműre felszálláskor megtörténhessen, ami segítségével
helyijáratban (pl.: iskolába vagy munkahelyre menet és visszautazás esetén ugyanazon
egyedi számot megtalálva) a háttérfeldolgozó program segítségével tényleges viszonylatú
utazások megállapítása lehetséges számítástechnikai eljárásokkal (természetesen a
vonalkód tovább kiegészíthető, akár érvényességi időtartam jelzéssel is, és ekkor a
járműre felszálláskor megállapítható a jegy érvényessége, de az továbbra sem: az adott
jeggyel utazásra jogosult személy olvastatta-e le a vonalkódot a jegyről).
h.3. Vonalkódos bérletváltó kártya
A vonalkódos bérletváltó kártya mintegy a számlázást kérő kártya továbbfejlesztése,
amikor is erre a kártyára az utas által vásárolandó viszonylatú vagy területi érvényességű
menetjegy vagy bérletjegy váltását biztosító külön vonalkód is elhelyezhető.
A bérletváltó kártya használata:
- A számlázás kérő kód becsippantása, aminek hatására a számla formátumra állás és a
vevő név, cím kitöltés megtörténik.
- A viszonylat és a féleség (teljes árú, tanuló, nyugdíjas, stb.) becsippantása, ami
alapján a jegykiadógéppel a bizonylat kiállítható.
Abban az esetben, ha a jegykiadógéphez jegykiállító vagy biankójegy kitöltő nyomtató
csatlakozik, akkor a bizonylatolással együtt a papíralapú jegy is elkészíttethető. Ha ilyen
nyomtató nem csatlakozik, akkor jegykiszolgálási bizonylatra írt adatok alapján a
nyomdailag előállított jegyekből szolgálható ki az utas.
A bérletváltó kártya lehetséges olyan kivitelben is, hogy az egyik oldalán egy helyközi
utazási viszonylatú, míg a másik oldalán helyijárati viszonylatú bérletváltást vezérlő
kódok vannak elhelyezve, de lehet olyan megoldású is, amikor a kártya egyik oldalán
ugyanazon viszonylatú bérletváltás, míg a másik oldalán pedig a menetjegyváltás művelet
helyezkedik el.
A vonalkódos bérletváltó kártya (és a vonalkódos termékjelölés) egyaránt alkalmas
jegykiszolgáló automata utas önkiszolgáló működtetéséhez is, olyan módon, hogy a
jegykiadó automata leolvasó nyílásába helyezett kártya alapján a jegy félesége és
viszonylata leolvasható, majd ez alapján az automata meghatározza a fizetendő díjat,
aminek készpénzzel vagy készpénz helyettesítő eszközzel történő kifizetése után
kiszolgálja a vásárolni kívánt jegyet. Ezzel az eljárással nem csak javítva az utas
önkiszolgálás komfortját (gyorsaságát és kényelmességét), hanem szinte kizárva a
véletlen vagy akár szándékoltan hibás beállítással történő utas általi jegyváltáskori
jegyvisszaélést.
h.4. Vonalkódos előválasztás
Jellemzően elővételi pénztári használatra kialakított opció, amikor a jegykiadógéphez
egy előválasztó egységen keresztül egy vonalkód szkenner csatlakoztatható, és a
segítségével a gyűjtővonal alkalmazása helyett konkrét vonalakra lehet menet- és
bérletjegyet bizonylatolni. Ekkor általában két táblázat használt, az egyik az adott
vonalszámokat tartalmazza, míg a másik a viszonylatokhoz tartalmaz 1-99-ig számokat.
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Így általában két vonalkód szkenneléssel összeáll a vonalkód és a viszonylat az
előválasztó egység kijelzőjén. Amit követően az előválasztó egységen lévő valamelyik
jegykiadó gombot megnyomva az előválasztó egység a megfelelő féleségű bizonylat
kiadására utasítja a jegykiadógépet.
Az előválasztó egységen a vonalkód részekből összeszerkesztett viszonylatú jegy adatai
nem törlődnek. Így a következő jegykiszolgálásnál, ha a vonalszám nem változik, akkor
csak a viszonylatot kell beszkennelni. Ha a viszonylat is azonos, akkor szkennelni nem
kell, csak a megfelelő féleség jegykiadó gombjának megnyomására van szükség az
előválasztó egységen.
Ezzel az eljárással az adott viszonylatra történő jegykiadás úgy azonos, vagy eltérő
féleséggel az előválasztó egység megfelelő gombjának megnyomásával végezhető el. A
több darabszámú vagy több tételes bizonylatolás a jegykiadógép kezelő szervein állítható
be, ugyancsak itt állítható be az egyszerűsített vagy készpénzfizetési számlaformátum a
kézi vevő név, cím beállítási lehetőségek szerint.
Az előválasztó egység használatának egy másik módozata amikor egy 3. vonalkód
táblázat is alkalmazásra kerül, amelyen a leggyakrabban számlát kérők cégnevei és címe
kereshetőek elő, ekkor a számlázás menete: a szkennerrel a vevő név, cím táblázat
megfelelő sorának beszkennelése, ami hatására az előválasztó egység a számla fejlécet a
jegykiadógéppel megnyittatja, és kitölteti, miközben az előválasztóba lehet beszkennelni
a vonalszámot, a viszonylatot, majd az előválasztó egységen a megfelelő gombot
megnyomva a számla előállítás megtörténik.
A vonalkódos előválasztó egység használatakor a jegykiadógép összes kezelői funkciója
aktív, tehát az előválasztó használat egy alternatív jegykiadógép működtetési lehetőség.
De történhet a felhasználás úgy is, hogy a jegy viszonylat és féleség származik az
előválasztó egységből, míg a számlázásra állás és vevő adat kitöltés a gép manuális
kezelésével valósul meg. (pl.: olyan esetben, ha a vevőtörzsben nincs benne a számlát
kérő vállalkozás - új vevő)
A vonalkódos előválasztó egység használatakor az előválasztó egységen beállított
viszonylatra történik a jegykiadás, ha az előválasztó jegykiadó gombja kerül
megnyomásra, ha a jegykiadógép jegykiadó gombja, akkor pedig a jegykiadógépen
beállított viszonylatra történik meg a jegykiadás.
i, E-jegy rendszer
Az EMKE jegykiadógépei felkészítettek e-jegy rendszerben történő működésre.
Megoldott a készülékekkel értékhordozó utasmédia (kártya) rendszer esetében:
- egy jegy érvényességének időtartambeli és viszonylati érvényességvizsgálata - validálás
- a jegyhordozó kártyán tárolt jegyféleség (díjtermék) érvényességének megújítása
(olyan funkció, mint a papír bérletjegy vásárlása) - feltöltés
- elektronikus pénztárca funkció működtetése - fizetés
- az elektronikus pénztárcába való érték tárolás - betöltés
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Az EMKE jegykiadó gépek beépített e-jegy kezelő modult nem tartalmaznak, az e-jegy
hordozóról adatok kinyerése vagy oda-vissza tárolása a megfelelő kriptográfiai védelem
mellett egy külön e-jegy kezelőegység segítségével végezhető el. (Ilyen módon, ha
különböző e-jegy rendszerekbe kell csatlakozni, akkor csak ez a külső egység
módosítása, esetleg cseréje szükséges)
j, Bankkártyás fizetés
A pontos viteldíj beszedés mellett a készpénz kezelés munkája csökkenthető készpénz
helyettesítő eszközök használatával az EMKE jegykiadógépek alkalmazásánál, amikoris
banki POS terminál csatlakozása történik a gépekhez egy külön modulon keresztül.
A csatlakozáson keresztül egyrészt átadásra kerül a fizetendő összeg (a készpénz
helyettesítővel fizetett bizonylat végösszege), így sem nem jelentkezik a POS terminálba
történő fizetendő összeg beírásának időszükséglete, sem nem merül fel az elbillentyűzéssel
történő téves érték beállítás.
Az EMKE jegykiadógép a fizetendő összeg átküldése után vár a termináltól fizetési
tranzakció sikeres lebonyolításának jelzésére és csak ezután jeleníti meg a nyomtatóján az
összesen sort és fejezi be a bizonylatot. Ilyen módon a jegykiadógép szerves egységben
működik a POS terminállal.
Amennyiben a PayPass fizetést is el kell fogadni, úgy az is kifejleszthető a
jegykiadógéphez. (Hasonlóan az e-jegy rendszerben az értékhordozó típusú utasmédián
(kártyán) működtetetett elektronikus pénztárcához.
k, Vásárlói klubkártya elfogadás
A POS terminálhoz hasonlóan csatlakoztatott vásárlói klubkártya kezelő (vending
készülék) külső egységként képes tárolt összegek vagy pontok felhasználásával díjfizetést
megvalósítani.
Vásárlói klubkártyaként a diákigazolvány érintőfelületes chipjébe telepített értéktárca
funkció került kifejlesztésre.

III. Kezelői visszaélések korlátozásai
A jegykiadógép üzemét az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy igyekeztünk összeállítani,
hogy az maradéktalanul megfeleljen a nem folyamatosan ellenőrzött tevékenységgel járó
támadási lehetőségek minimalizálási követelménynek. Egyszerűbben megfogalmazva: a jegy
vagy a bevétel visszaéléshez a gép segédeszközként történő felhasználásának lehetőségét
korlátoztuk. Magától értetődően olyan visszaélések, mint a más számítástechnikai eszközön
nyomtatott, fénymásolt jegyek esete közvetlen meggátlást a gép nem tud végezni, azonban a
mindenegyes jegytételen rajtalévő dátum, pontos idő, gépszám együttesen alkalmas arra, hogy
egyszerű módszerrel szűrhetőek legyen közúti ellenőrzés során a visszaszedett és újból
értékesített vagy másolatként "előregyártott" menetjegyek és a felszálláskor történő
jegyváltástól elkülöníthetőek legyenek.
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Az ellenőrzéskor kinyomtatható rövidített bizonylat formátumot tartalmazó jegylista alapján
még a jól sikerült másolatok vagy elektronikusan előregyártott jegyek is kiszűrhetőek, mert
pl.: egy "előregyártott" jegy esetében annak teljesen minimális a valószínűsége, hogy a
másodperces időadattal jellemzett jegykiadási időpont előre meghatározható lenne. (Azaz a
jegylistán olyan időpillanatban kiadott tétel sem lehet, mint, ami az "előregyártott" jegyen
van.
1. Bizonylatok gépszámmal és pontos idővel történő beazonosítása
Az EMKE rendszerében a jegybizonylatok kibocsátójának adatai után soron következő
érték a dátum és a másodperc pontosságú idő, a jegykiadó gomb megnyomását jelentő
időadat. A gépszám a pénztárgépi programoknál a bizonylat utolsó sorából az AP sorból
olvasható ki, míg a számlázó programoknál a bizonylat sorszámában szerepel a gép gyári
száma.
A nem jegy bizonylatok esetében annak a kinyomtatásának befejeztével az utolsó sorba
egy tömörített másodperc pontosságú dátum és idő adat kerül kinyomtatásra, amely alapján
pontosan megállapítható az is, hogy egy elszámolás, vagy egy jegylista, vagy egy zárt
állapotban készített ismételt záró elszámolás pontosan mikor került kinyomtatásra.
2. Soronkénti bizonylat nyomtatás
Az impact (mechanikus működési elvű) nyomtatóval felépített EMKE jegykiadógépek
soronként kapják és fogadják a nyomtatnivalót és mindaddig nem fogadnak következő
nyomtatnivaló sort, amíg az előző kinyomtatását be nem fejezték. Ezzel az eljárással az
általános nyomtatóknál előforduló azon hibajelenség kiküszöbölhető, hogy tápfeszültség
kimaradásnál nyomtatnivaló ne vesszen el. Ami, azért fordul elő, mert a pufferükbe gyűjtik
az interfészükön fogadott adatokat és onnan nyomtatnak ki akár nagyobb mennyiséget is.
Az ilyen nyomtató esetében, ha a tápfeszültség ellátást megszüntetjük, a nyomtatóra
kiküldött adatok nyomtalanul eltűnnek.
A thermo nyomtatóval épített EMKE jegykiadógépeknél a beépített belső akkumulátorról
történik a thermo nyomtató működtetése, így, ha a nyomtatnivaló fogadása során
pufferelés be is következik, az előbb-utóbb kinyomtatásra kerül anélkül, hogy pl.: a jármű
elektromos hálózatának áramtalanítása és ezzel a jegykiadógép külső tápellátásának hiánya
befolyásolná a bizonylatolást.
3. A jegylistával kapcsolatos visszaélések gátlása
A jegylistával visszaélés klasszikus esete, amikor az első jegybizonylat kinyomtatása
után jegylista kerül kinyomtatásra, ami a későbbiekben, mint egy "félresikerült"
jegybizonylat az utasnak jegyként - térítés ellenében - átadásra kerül.
a, A jegylista készítések nyilvántartása
Az EMKE jegykiadógépek a jegylista vagy rész jegylista készítésről nyilvántartást
vezetnek, amit a záró elszámoláson tüntetnek fel, így lehetséges elszámoltatni a gép
kezelőjét, a szolgálat végzése során készített összes jegylistával (kizárva, hogy a
jegylista, vagy annak része/részei jegyként kerülhettek utasnak átadásra).
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b, Jegylista méret korlátozása
Ez, mint opció az identifikációs adattárból állítható és úgy működik, hogy addig, amíg a
kezelő legalább 9 db tételt nem vitt fel a jegylistájába, ami lehet vonalváltás, dátumjegy
és jegytétel sor, addig semmiféle jegylistát nem lehet kinyomtatni. Abban az esetben, ha a
jegytételek száma meghaladja a 9-et akkor lehetséges jegylistát készíteni, de részjegy
listát ekkor sem lehet 9 tételnél rövidebb részről kinyomtatni.
c, Jegylista megszakítás tiltása
Csak a VSzP V1.11 számlázó programtól kezdődően, mint opció beállítható, hogy a
jegylista csak az esetben legyen (a hosszúságára tekintettel) befejeztethető
(megszakítható), ha még a hátralévő tételsorok száma meghaladja a 30-at.
4. Csoportos jegy automatikus lezárása
Csak a VSzP V1.11 számlázó programtól kezdődően, mint opció beállítható, hogy
amennyiben a csoportos jegyre állás megtörtént, akár került a csoportos jegybe tétel
kinyomtatásra, akár nem az identifikációs adattárból beállítható idő után (általában 2
perc) a gép önműködően lezárja a megnyitott csoportos jegyet. Ez az automatikus zárás
biztosítja, hogy ne lehessen csoportos jegyre állni (ezzel a csoportban lévő - és később
belekerülő - jegyek kiadási idejét rögzíteni, majd pedig, ha jön ellenőr, akkor ezzel, a
visszamenőleges idővel (mintha korábbi megállóhelyeken történő felszálláskor történt
volna) jegytételeket kiadni).
5. További tiltó opciók
a, Bizonylatfejléc nyomtatás letiltása
Ez az opció azon célból készült, hogy a jegynyomtatvány minél kevesebb papírt
igényeljen, ezért az előző bizonylat kinyomtatásakor a következőnek a fejléce már a
papírra íródik. Ily módon a tépőél és az írófej közötti távolságot nem kell a jegy
hosszához hozzáadni. Azonban abban az esetben, ha a papír kifogy a nyomtatóból és új
papírt kell beletölteni, akkor azt fejléccel kell ellátni, ezért lehetséges fejlécet nyomtatni.
Egyéként az elsőként készülő bizonylatról hiányozna a fejléc, amit lerontani vagy
sztornózni kellene. A visszaélések elkerülése végett ez a lehetőség letiltható.
b, Bevételi összeg nyomtatás tiltása
A teljesített jegykiszolgálások ellenértékének gyűjtését megjelenítő "Elszámolás"
nyomtatvány a gép nyitott állapotában tetszőleges számban kinyomtatható, hogy
bármikor ellenőrizhető legyen a kaszában lévő bevétel.
Figyelem! A pénztárgépi programoknál a rontott jegy bevétele bennmarad az
elszámolandó összegben, míg a számlázó programoknál ez sztornózásra kerül. Mindkét
típusú programnál a készpénz helyettesítővel történő fizetés és a hitelezett utalvánnyal
fizetés az elszámolandó készpénzben szerepel.
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A bevételi összeg, mint elszámolandó kinyomtatása a jegykiadógépekben az
identifikációs adattárból tiltható vagy engedélyezhető.
A VSzP V1.11 programtól a záró elszámoláson a gép nyitott állapotában kinyomtatott
jegylisták számát mutató számon túl attól jobbra szerepel egy másik számjegy, amely az
elszámolandó készpénz összeget tartalmazó bizonylatok számát mutatja meg, így
elszámoltatáskor ezek megléte is leellenőrizhető (számonkérhető), ha az elszámolással
együtt előírás ezen nyomtatványok leadása.
c, Zárt állapotú listázások korlátozása
A jegykiadógépek tárolják és biztosítják a tárolt jegylisták és záró elszámolások
papíralapú visszalistázását a gépek zárt állapotában, azonban csak azon kezelők részére,
akik a bevételt teljesítették. A személyi pakkban tárolt a titkos kód, ezért a
visszamenőleges listázás csak és kizárólag akkor lehetséges, ha a listákhoz rendelt titkos
kód megegyezik a személyi pakkbelivel. Ez az opció meggátolja azt, hogy bármelyik
kezelő "leellenőrizze" a váltótársa (vagy más kezelő személy) milyen jegyértékesítési
forgalmat vitt be a gépbe, ill. mekkora bevételt teljesített.
Ha valamelyik kezelő egy általa addig nem használt gépet vesz át kezelésre, akkor az
átadás-átvétel nyomtatvány kinyomtatásával tudja átvenni a gépet. Erről a
nyomtatványról megállapítható a GT állás és a soron következő jegysorszám.
6. Automatikus rontásjelzések és sztornó
A jegykiadógépek ellenőrzik a nyomtatóval megvalósuló kapcsolatukat és amennyiben azt
tapasztalják, hogy egy jegybizonylat (legyen az nyugta vagy egyszerűsített számla
formátumú) kinyomtatása félbeszakadt, vagy valamely sora elmaradt, akkor automatikus
rontásjelzéssel látja el vagy lesztornózza a jegybizonylatot.
A pénztárgépi programokban mindössze annyi kerül feladásra, hogy a rontásjelzést a
kezelő kezdeményezte vagy a gép. A számlázó programokban a sztornó bizonylaton egyedi
(eltérő) megkülönböztető jelzést kap, amely a kiváltó okot jelzi:
- a manuális (kezelői) sztornó (nincs jelzés)
- a nyomtatási rendellenesség okozta sztornó (* jel),
- a készpénz helyettesítővel történő fizetés negatív visszaigazolása kiváltotta sztornó (- jel),
- az e-jegy feltöltés vagy a díjtárcába betöltés elmaradása által kiváltott sztornó (X betű).
Ezen egyedi jelzések alapján a pakkból lefejtett adatállományban meghatározhatóak a
rontásjelzés, ill. a sztornózás okai
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IV. Elektronikus jegyadat ellenőrzés

Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép rendszerében (mint az korábban már említésre került)
lehetőség van a gép soros portján keresztül jegynyomtató vagy biankó jegykitöltő külön
nyomtatóegység csatlakoztatására. Ez esetben magára a papíralapú utazásra szolgáló jegyre,
annak nyomtatása közben optikai elven, elektronikusan leolvasható vonalkód vihető fel,
amely lehetővé teszi, akár pályaudvari létesítmények (váróterem, mellékhelység)
térítésmentes igénybevételét (ellenőrző kapun áthaladással) vagy belépést biztosító
forgókapun át a beszállító állások megközelítését vagy a közúti ellenőrzés során az
érvényesség megállapítását elektronikus eszköz használatával.
A vonalkód jelöléssel azonos funkciót képes ellátni az értékhordozó e-jegy kártya, melynek
kezelését a jegykiadógép szintén külsőleg csatlakozó részegységével együtt végzi. Az
elektronikus adatleolvasás alapján történő vizsgálattal csökkentve a visszaélések lehetőségét,
illetve egy olyan járműfedélzeti érvényességet vizsgáló - validátor - egység használata
esetében, amely regisztrációt is végez, tényleges utasforgalmi adatok gyűjthetőek. (Ugyanez
megvalósítható a vonalkódos rendszerben.)
A VSzP V1.2 programtól kezdődően, ha az EMKE 2010-1/M készülékben thermo nyomtató
kerül alkalmazásra, akkor pl.: a közigazgatásban használt PDF 417 kódrendszerű 2D-s
kódokkal jegytételenként lehetséges vonalkódolást megadni, akár egyedi, akár csoportos
jegyről van szó, úgy nyugta, mint egyszerűsített számla formátum esetében.
A 2D-s vonalkód tartalmazza:
- időadatot (dátum és másodperces pontos idő)
- érvényességi területet vagy viszonylatot (pl.: vonalszám, járatszám, fel-, illetve leszálló
állomás)
- mennyiségi adatokat (darabszám, jegyféleség jelölést)
Az elektronikusan leolvasható (visszanyerhető) adatok leolvasó eszközének, amely akár egy
mobiltelefon applikációval megvalósítható a jegyféleségre jellemző viszonylati és időtartami
érvényességek vizsgálatához megfelelő adatállománnyal feltöltötteknek kell lennie.
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Kezelő gombok funkciói

Vezérlő gombok II.
Funkció gomb:
Betűtasztatúra
: GT memória
- Bejelentkezés
listázás gomb
- Vevő név, cím megadás
Számtasztatúra
SPACE: Időkijelzés
- Jegyféleség választás
-Leszálló állomás
& = következő bizony- T = díjtárcába töltés
beállítás
lat szám kijelzés -Db szám beállítás
- Jegykiadási segédgomb:
enter = fejléc kiírás
A és S = regisztráció
-Árbeállítás
$ = elszámolás
P = hitelezett
-Vonalszám / Járatszám
CL = kilépés
- Bérlet érvényesítés
beállítás
# = pakk kiküldés
segédgomb :
-Vevő név, cím beállítás
: Felszálló állomás
F (H) = félhavi
-Díjtárcába töltendő
: változtató gombok
- B = több havi
összeg beállítás
Bérlet segédgomb:
- X = 30 napos
SML (Z): következő havi
() = 0 Ft-s feltöltés
RCL (C): tárgy havi
* = ptg. program esetén rontás jelzés
Vezérlő gombok III.
DEF: Csoportos jegyre állás
!: Jegylista
": Zárás
#: Sztornó *
$: MEB-re állás / Kezelő lista
%: Járatszám megadás / személyi pakk adat kiküldés
&: Átadás-átvétel
/BEB-re állás
SHIFT: Vonalszám kijelzés
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Vezérlő gombok I.
ON:
Bekapcsolás
OFF: Vonalkeresés / segédgomb
MODE: Egyszerűsített számlaformátumra
állás / vevő név-cím előkeresés
: db-ra állás
/ célállomás fel-le
: célállomásra állás / léptető gombok
X : Külső nyomtató / Kártyafeltöltő
bekapcsolás
CL: Törlés
/ : Bankkártyás fizetés
. : Díjtárcából fizetés

