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Az eredeti, szabadalmazott EMKE jegykiadási eljárás, az eljárást hasznosító EMKE
jegykiadógép a menet- és bérletjegyek előállítására, a tevékenységhez tartozó elszámolások
elkészítésére lett konstruálva. A jellemzően helyközi és távolsági menetrendszerinti közúti
közlekedés járműfedélzeti vagy elővételi pénztári alkalmazása mellett helyijárati közlekedés
és egyéb szolgáltató üzemek jegykiszolgálására került használatba vételre az eljárás és a gép.
Az EMKE rendszerében a bizonylatolás nyugta vagy számla formában történhet, amely
egyben lehet az utazási szolgáltatás igénybevételére jogosító, a viteldíj lerovást tanúsító jegy.

Legelső elővételi pénztári előreváltott jegyként a jegykiadógéppel,
annak bizonylat nyomtatójával előállított bizonylat szolgált. Ezen
eljárásnál a közlekedési felhasználású előreváltott menet- és bérlet
jegyek eredetiségét, hitelességét a nyomtatás nem garantálta kellően,
ezért gumi- vagy szárazbélyegzős lenyomattal és kiszolgáló
személyzeti aláírással került az elővételi jegy ellátásra.
Következő megoldás a bizonylat készítéstől elváló bérletjegy, amikor
a jegykiadógéphez csatlakoztatott, védelemmel ellátott papírszalaggal
töltött, karbon festékszalagos külön értékszelvény nyomtató került
használatra. Az értékszelvényen a bélyegzés-aláírás hitelesítő elemek
is megmaradtak.

Külső, karbon szalagos nyomtatóval nyomtatott bérletszelvény

Hátoldali
bélyegzéssel,
kiállítói
szignálással
hitelesített rolni
szalagos bérlet
nyomat
változatok

Ezen eljárás javított változata, amikor előre gyártott biankó bérletjegy tekerccsel vagy A/4-es
lapokkal
működött a külső nyomtató. Ezen alapanyagok védelmekkel és sablon
nyomatokkal ellátottak voltak. A jegykiadógépben bizonylatolt bérlet adatai alapján a külső
nyomtató önműködően töltötte ki az előrenyomott sablonokat.

Külső nyomtatós biankó bérletszelvény kitöltés
Karbon szalagos nyomat
biankó rolni szalagra

Elektronikusan leolvasható
LASER nyomtatós nyomat
biankó A/4-es lapra

Újabb eljárásként jelent meg az, hogy a jegykiadógép a belső nyomtatójába töltött biztonsági
elemekkel ellátott szalagjára nyomtatta külön a jegykiszolgálás bizonylatát és magát az utazásra
jogosító jegyet.
Időközben megjelent azon követelmény is, hogy a jegykiadó személy nyomdai készítésű papírbérlet
kiszolgálása sorozat- és szelvényszámokkal kerüljön a jegykiadógép bizonylatnyomtatásán
feltüntetésre (a bizonylat és a papír bérletszelvény egyértelműen beazonosítható legyen).

A VOLÁN 5M3 pénztárgépi program, a VSzP számlázó célgépi program egyaránt tartalmazza a
jegykiadógép belső nyomtatója vagy egy külső nyomtató általi bérletszelvény előállításának
lehetőségét, de 4 gépkezelő személy papír bérletkészletének számozott nyilvántartására, a
nyilvántartó számok értékesítéssel párhuzamos görgetésére szolgáló lehetőséget is megvalósítva.

Bérletszelvény kiállítás a thermonyomtatós EMKE jegykiadógéppel

A VSzP program NAV kapcsolatú ENT.12A elnevezésű változata aktualizáltan tartalmazza a
jegykiadógép belső nyomtatójával történő, az értékesítés nyugta vagy egyszerűsített számla
bizonylatától független bérletszelvény nyomtatás lehetőségét. A menetjegy bizonylat továbbra is
maga az utazásra jogosító papírnyomat.
Az ENT.12A program az identifikációs adattárából tilthatóan/engedélyezhetően nyomtatja a
bérletszelvényt. Csoportos jegykiadási állásban az első bérlet jellegű jegykiadásra a jegy dbszámot
egyre állítja és be is zárja a csoportos bizonylatot.
A nyugta vagy egyszerűsített számla formátumú bizonylat másodperc pontosságú kiállítási
időbélyegét átveszi a bérletszelvény. A bizonylat száma a bérletszelvényen is feltüntetésre kerül. Az
időbélyeg és a bizonylatszám a későbbi felhasználás során egyértelmű beazonosítást biztosít a
szolgáltató jegykiadási folyamatának egyetlen elemével.
A bizonylat és a bérletszelvény alsó részére azok adatai PDF 417 kódban rányomtatásra kerülnek
elektronikus jegy érvényesség vizsgálat, illetve jegy vagy utazás regisztráció céljára.

Bizonylat utazási adat tartalma

Bérletszelvény

Hossz:
Dolgozó bérlet: 98 mm
90%-os bérlet: 108 mm
Szélesség: 75 mm

Általános bérletjegy típusú havi, félhavi és 30 napos
bérletjegy féleségről nyugta formátumú bizonylat és
bérletszelvény kiállítás thermonyomtatós EMKE
jegykiadógéppel

Kiemelt (90 %-os) kedvezményű havi, félhavi és 30
napos bérletjegy féleségről nyugta formátumú bizonylat és
bérletszelvény kiállítás thermonyomtatós EMKE
jegykiadógéppel

Egyszerűsített számla
formátumú bérletjegy
bizonylat és bérletjegy nyomat

