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üzemeltetési, 

elszámoltatási, 

ellenőrzési

ismeretek

Járműfedélzeti alkalmazású



Néhány bevezető kép

az EMKE-ről és

a szervizellátás elveiről  



Kezdetben (1991.) 

vezető termékünk az

Elektronikus

Menetjegy

Kiadó és

Elszámolás 

készítő készülék

Cégnevünk eredete



27 éve a közlekedés szolgálatában

E l l á t á s  – Országos szervizhálózat

M e g b í z h a t ó s á g  – Akkreditációk

K ö v e t é s  – Folyamatos fejlesztés

Tevékenység és termék 

minősíttetés

Két munkanapon belüli javítás  

Átalánydíjas alkatrészcsere és munkavégzés

Termékek aktualizálása és újak 

létrehozása

E g y e d i s é g  – Saját termékek
Tervezés, fejlesztés, gyártás

Speciális, egyedi igények 

kiszolgálása

M i s s z i ó n k



Közlekedési bevétel 

beszedési (jegykiadó, 

ellenőrző, kezelő) és utas-

információs (audió- vizuális 

járműfedélzeti, megállóhelyi, 

pályaudvari) eszközök, 

regisztráló és beléptető  

rendszerek, egyedi termékek, 

tervezése, gyártása, 

kereskedelme és szervize

Cégünk profilja



cég 

munkahely

adófizetés

termék

100%-ban 

magyar

cég 

Alapítva:

1991. évben

magyar szakemberek által

Termékek:

saját tervezéssel,

gyártással, szervizellátással

Az EMKE Kft. státusza

Törzs szerviz ellátó: 11 fő

Előszervizelő: 17 fő

Expediáló:    2fő



Termék védjegyünk

Védjegy  szín  kék



Jegykiadógép szabadalmaink



Jegykiadógép általános  státus változás

A múlt évszázad ‘70-es éveiben a szolgáltatásból a termelésbe irányítása a munkaerőnek

program keretében bevezetésre került a kalauz nélküli (KN) menetrendszerinti autóbusz

közlekedés.

A helyközi járatos gépkocsi vezetők munkájának ellehetetlenülését elkerülendő bevezetésre

került az övezetes tarifa és a jegynyomtató gép (ALMEX). (Helyi közlekedésben megszűnt a

szakasz és az átszálló jegyféleség). Ekkor a jegykiszolgáláson (jegy előállítás, díj beszedés) túl

az elszámoltatáshoz a tételes bevételt kézi munkával kellett jegyféleségi csoportokba rendezve,

összegezetten a C elszámolási lapra felvinni a gépkocsivezetőnek.

A ‘80-as évek végére megkerülhetetlenné vált a bevételt automatikusan csoportosító

jegykiadógép bevezetése, ekkor nagy becsben volt – jellegének megfelelően – műszerként

kezelve. Úgy a gépkocsivezetők, mint az elszámoltatók részéről.

A ‘90-es évek közepén a jegykiadógépek pénzbeszedési eszköznek lettek tekintve, ezért

pénztárgépesítésre kerültek. A járműfedélzeten közvetlen munkaadói ellenőrzés nélkül végzett

tevékenység során előállt – a gépben tárolt – bevétel, úgynevezett előkészített bevételnek

tekinthető, a végleges – az államháztartással elszámolandó – az elszámoltatást követően alakul

ki.

Mára az óvott műszer jelleg eltűnt, a gépkezelés – néha úgy látják a szervizelők – a filmekben

látott mobiltelefon földhöz vágáshoz hasonló.



Helyközi járműfedélzeti EMKE eszközök  

Beltérbe irányuló kijelző

Kültérbe 

irányuló 

kijelzők

Beltéri

akusztikus 

kijelző

Elektromos működtetésű 

kassza, helyi megvilágítással

EMKE 2010-1/M

Vonalkódolt bérletigazolvány

TIRIS kártya

(1999)

Elektronikus pénztárca

(2003)

Codet 103

Dokkoló 

Diák-

igazolvány

(2003)

MIFARE kártya

(2004)

Pénztárgép adatállományai:

- közlekedési viszonylatok 

- viszonylati díjtételek

- vevőanalitika

Kezelés adatai:

- érvényesség 

ellenőrzések eredményei

- jegykiadások tényadatai

- tárolt vevő név, cím

- technikai adatok
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Üzemeltető által változtatható adatok 1
Az EMKE jegykiadógépben a programjain és az identifikációs adattárán túl az

üzemeltethető által változtatható adatok állnak rendelkezésre. Ezen adatok a vonali

pakk nevezetű, cserélhető adathordozón érhetőek el a feladat program által.

A pénztárgépi program használatakor biztosított a felhasználó részére:

a. Menetrendi mező számok kiegészítéseként azonos vonalvezetés és megálló 

használat szerint vonalak definiálása, megálló sorozatainak megadása.

b. Megállóhelyek megnevezése, számkódolása

c. Vonalanként a megálló helyek közötti összes relációra viteldíj kód megadás 

(díjszabási háromszög)

d. Viteldíjkód (díj övezet) szerinti különböző  menet- és bérletjegy viteldíjak 

megadása

e. Helyijárati jegy és bérlet díjak megadása

f. Helyközi vonalon helyijárati bérlet beszámítási határ jelölés

g. Helyközi vonalba ágyazott helyijárati szakaszok definiálása

h. Aktuális viteldíj értékek és egy később érvénybe lépő új tarifa díjtételeinek 

tárolása

i. Új tarifa automatikus érvénybelépési napjának megadása

j. Vevő név, cím adatok tárolása



Üzemeltető által változtatható adatok 2

A számlázó célgép program (VSzP) használatakor biztosított a felhasználó részére:

Mindazon lehetőségek, amelyek a pénztárgépi program esetében rendelkezésre 

állnak, továbbá a vonali adatpakkban a feladat programnak megadható:

1. Díjövezetenként az emeltszintű szolgáltatás díjértéke

2. Jegyféleség megnevezést változtató adatok 

3. Emeltszintű szolgáltatási díj vonzat, jegyféleségenként

4. Jegyféleségenként 2D-s jegyadat megjelenítés

5. Bizonylat kibocsátói adatok és azok határnaptól érvényes változtatása

A DAKK Zrt. egyesített vonali adatpakkjában:

• a közlekedési (vonalak száma: 515) és díjszabási adatok 32%-ot, míg 

• a vevő név, cím adatok (több, mint 4 ezer) 13%-ot foglalnak le,

• szabad terület 55%. 



Vonali pakk jegyféleségei

H e l y k ö z i  ü z e m b e n H e l y i  ü z e m b e n

Oszlop Jegyféleség Kiadó gomb Jegyféleség Kiadó gomb

1. Egészárú jegy 1.

4. 50% kedvezményes (tanuló) jegy 2.

5. 50% kedvezményes (nyugdíjas) jegy 3.

6. 90% kedvezményes jegy 4.

7. 50% kedvezményes (üzletpolitikai) jegy 5.

8. Nem használt 6. Helyi jegy (elővételi) 6.

9. Hitelezett jegy 7. Helyi jegy (fedélzeti) 7.

3. Kutyajegy OFF + 1 Helyi havi bérlet SML, RCL + 1

2. Csomagjegy OFF + 2 Helyi félhavi bérlet SML, RCL + 2

10. Havi (30napos) bérlet SML, RCL + 1 Helyi tanuló havi bérlet SML, RCL + 3

11. Félhavi bérlet SML, RCL + 2 Helyi nyugdíjas (vagy tanuló 

félhavi) bérlet

SML, RCL + 4

12. Tanuló 90% kedv. havi (30 napos) bérlet SML, RCL + 3

13. Tanuló 90% kedv. Félhavi SML, RCL + 4

14. Tartalék (pl: 67,5% kedv. tanuló havi) bérlet SML, RCL + 5

15. Tartalék (pl: 67,5% kedv. tanuló félhavi) 

bérlet

SML, RCL + 6

16. Km övezet



Kijelzőkép Jegyféleség megnevezése
Jegylista ASCII  Segéd- Segéd- Kiadó gomb

Jel Kód gomb 1 gomb  2 Régi név Új név

Viszonylat Teljesárú menetjegy P 80 1.gomb

Viszonylat 50%  SzMT kedv. menetjegy B 66 2.gomb

Viszonylat Helyfoglalás (letiltott)         jegy T 84 3.gomb

Viszonylat 90% SzMT kedv. menetjegy V 86 4.gomb

Viszonylat Távolsági kieg. jegy 0 48 5.gomb

Viszonylat Helyijárati (vonaljegy)            menetjegy 2 50 6.gomb

Viszonylat Nem használt, nem kiadható menetjegy 1 49 7.gomb

Viszonylat Dolgozó bérlet számláló jegy 6 54 S 2.gomb

Viszonylat Tanuló bérlet                    számláló jegy 7 55 S 3.gomb

Viszonylat Díjmentes utazást számláló jegy 8 56 S 4.gomb

Viszonylat Egyéb regisztrációs         számláló jegy 3 51 A 5.gomb

Viszonylat 6 éven aluli regisztrációs  számláló jegy 4 52 A 6.gomb

Viszonylat 65 éven f. regisztrációs számláló jegy 5 53 A 7.gomb

Viszonylat Hitelezett teljesárú menetjegy $ 36 P  1.gomb

Viszonylat Hitelezett 50%  SzMT kedv.  menetjegy % 37 P 2.gomb

Viszonylat Hitelezett helyfoglalás         jegy & 38 P 3.gomb

Viszonylat Hitelezett 90% SzMT kedv.   menetjegy ’ 39 P 4. gomb

Viszonylat Dolgozó (díjsz. szerint)         havi bérlet , 44 SML/RCL/X T 1.gomb

Viszonylat Dolgozó (díjsz. szerint)     félhavi bérlet - 45 SML/RCL 50 2.gomb

Viszonylat Tanuló (díjsz. szerint)            havi bérlet . 46 SML/RCL/X 67,5 3.gomb

Viszonylat Tanuló (díjsz. szerint)        félhavi bérlet / 47 SML/RCL 90 4.gomb

Kiadható jegyféleségek 1



Kijelzőkép Jegyféleség megnevezése
Jegylista ASCII  Segéd- Segéd- Kiadó gomb

Jel Kód gomb 1 gomb 2 Régi név Új név

Viszonylat* Helyi dolgozó havibérlet i 105 SML/RCL T 1. gomb

Viszonylat* Helyi dolgozó félhavi bérlet g 103 SML/RCL 50 2. gomb

Viszonylat* Helyi tanuló havibérlet l 108 SML/RCL 67,5 3. gomb

Viszonylat* Helyi tanuló félhavi bérlet j 105 SML/RCL 90 4. gomb

Viszonylat* Helyi jegy 1. c 99 20 6. gomb

Viszonylat* Helyi jegy 2. b 98 10 7. gomb

Helyi x Helyijáratú jegy H 72 T 1.gomb

Helyi x Villamos jegy a 97 50 2.gomb

Helyi x Troli jegy b 98 67,5 3.gomb

Helyi x Tömb jegy c 99 90 4.gomb

Helyi x Vtömb jegy d 100 50 5.gomb

Helyi x Ttömb jegy e 101 20 6.gomb

Helyi x ------------ (I) f 102 10 7.gomb

Helyi x Egyvonalas havibérlet g 103 R Y T 1.gomb

Helyi x Egyvonalas 1. félhavi bérlet h 104 R Y 50 2.gomb

Helyi x Egyvonalas 2. félhavi bérlet i 105 R Y 67,5 3.gomb

Helyi x Egyvonalas negyedéves bérlet j 106 R Y 90 4.gomb

Helyi x Egyvonalas éves bérlet k 107 R Y 50 5.gomb

Helyi x (II) l 108 R Y 20 6.gomb

Helyi x (II) m 109 R Y 10 7.gomb

Kiadható jegyféleségek 2

* = helyközi vonalba ágyazott helyi viszonylat

x = elővételi pénztári alkalmazásnál jegyféleség többlet



Kijelzőkép Jegyféleség megnevezése
Jegylista ASCII  Segéd- Segéd- Kiadó gomb

Jel Kód gomb 1 gomb 2 Régi név Új név

Helyi x Összvonalas havi bérlet (III) n 110 F G T 1.gomb

Helyi x Összvonalas 1. félhavi bérlet (III) o 111 F G 50 2.gomb

Helyi x Összvonalas 2. félhavi bérlet (III) p 112 F G 67,5 3.gomb

Helyi x Összvonalas negyedéves bérlet (III) q 113 F G 90 4.gomb

Helyi x Összvonalas éves bérlet (III) r 114 F G 50 5.gomb

Helyi x (III) s 115 F G 20 6.gomb

Helyi x (III) t 116 F G 10 7.gomb

Helyi x Tanuló havi bérlet (IV) u 117 ( ) T 1.gomb

Helyi x Tanuló negyedéves bérlet (IV) v 118 ( ) 50 2.gomb

Helyi x Tanuló éves bérlet (IV) w 119 ( ) 67,5 3.gomb

Helyi x Nyugdíjas havi bérlet (IV) x 120 ( ) 90 4.gomb

Helyi x Nyugdíjas negyedéves bérlet (IV) y 121 ( ) 50 5.gomb

Helyi x Nyugdíjas éves bérlet (IV) z 122 ( ) 20 6.gomb

Helyi x ------------ (IV) ă 123 ( ) 10 7.gomb

Helyi x Arckép nélküli havi bérlet (V) £ 124 C V T 1.gomb

Helyi x Arckép nélküli negyedéves bérlet (V) é 125 C V 50 2.gomb

Helyi x Arckép nélküli éves bérlet (V) ö 126 C V 67,5 3.gomb

Helyi x ------------ (V) ← 127 C V 90 4.gomb

Kutya Kutyajegy (kézi árazású)            jegy K 75 1.gomb

Csomag Csomagjegy (kézi árazású)        jegy Q 81 1.gomb

Kiadható jegyféleségek 3

x = elővételi pénztári alkalmazásnál jegyféleség többlet



Kiegészítő Teljesárú kiegészítő jegy M 77 1.gomb

Kiegészítő 50% SzMT kedv.              kiegészítő jegy A 65 2.gomb

Kiegészítő° Helyfoglalás                     kiegészítő jegy L 76 3.gomb

Kiegészítő 90% SzMT kedv.              kiegészítő jegy G 71 4.gomb

Kiegészítő° Táv.kieg.                                   kieg. jegy X 88 5.gomb

Kiegészítő° Helyijárati (vonaljegy)              kieg. jegy Y 89 6.gomb

Kiegészítő° 65 éven f.                                   kieg. jegy Z 90 7.gomb

Kdíj° E-jegy kártyadíj (kézi árú)           betétdíj RS 30 1. gomb

Bírság Helyközi bírság (kézi árú)              bírság U 85 1. gomb

Bármi Sztornó vagy rontott jegy              negáló R 82 #

Kijelzőkép Jegyféleség megnevezése
Jegylista ASCII  Segéd- Segéd- Kiadó gomb

Jel Kód gomb 1 gomb 2 Régi név Új név

Elővétel° Teljesáru elővét. reg.                jegy száml. $ 36 T 1. gomb

Elővétel° 50% SzMT kedv. elővét.reg.    jegy. száml. % 37 50 2. gomb

Elővétel° Helyfoglalás elővét. reg.          jegy. száml. & 38 67,5 3. gomb

Elővétel° 90% SzMt kedv. elővét. reg.    jegy. száml. ’ 39 90 4. gomb

Bérlet Dolgozó (kézi árú)                      havi bérlet ( 40 SML/RCL/X T 1.gomb

Bérlet Dolgozó (kézi árú)                  félhavi bérlet ) 41 SML/RCL 50 2.gomb

Bérlet Tanuló (kézi árú)                         havi bérlet * 42 SML/RCL/X 67,5 3.gomb

Bérlet Tanuló (kézi árú)                     félhavi bérlet + 43 SML/RCL 90 4.gomb

Egyéb Egyéb jegy (kézi árú)                           jegy D 68 T 1.gomb

Egyéb° Igazolványtok (kézi árú)        áru bizonylat GS 29 50 2.gomb

Egyéb° Menetrend könyv (kézi árú)  áru bizonylat RS 30 67,5 3.gomb

Egyéb° Bérlet igazolvány (kézi árú)  áru bizonylat US 31 90 4.gomb

Egyéb° Bérlet ig. kiállítás (kézi árú)                jegy SP 32 50 5. gomb

Kiadható jegyféleségek 4

° = nem használt



Kijelzőkép Jegyféleség megnevezése
Jegylista ASCII  Segéd- Segéd- Kiadó gomb

Jel Kód gomb 1 gomb 2 Régi név Új név

Viszonylat° BEB. teljesárú számláló jegy 3 51 1.gomb

Viszonylat° BEB. 50% kedv.               számláló jegy 4 52 2.gomb

Viszonylat° BEB. helyfoglalás           számláló jegy 5 53 3.gomb

Viszonylat° BEB. 90% kedv. számláló jegy 8 56 4.gomb

Viszonylat° BEB. Bérlet                      számláló jegy 6 54 5.gomb

Viszonylat° BEB. Tanuló bérlet          számláló jegy 7 55 6.gomb

Hitelezett Hitelezett jegy (kézi áras)                jegy O 79 1.gomb

Ekiegészítő Emelt szintű kieg. (kézi áras)  kieg.jegy 2 50 1.gomb

° = nem használt

Kiadható jegyféleségek 5

Megjegyzés:

1. Nulla díj értékkel csak utazás regisztrációs jegyek adhatóak ki

2. Egy illetve  több tételes (csoportos jegy) bizonylaton egy tétel maximális értéke 129.030,-Ft

3. Csoportos jegy kiadási állásban 0 db számmal díjértékkel rendelkező tétel sem adható ki

4. Viszonylati kijelző kép esetében egy számjegyű fel- vagy leszálló állomás mellett semmilyen

jegykiadás sem lehetséges (az egy számjegyű állomás szám elöl 0-val kiegészítendő, pl.: 02)

5. GT átfordulás 2.100.000.000,-Ft-nél



Viszonylati kijelző képű jegykiadás

1-7 jegykiadó gombbal fel/le állomást

kiadható cursor   elválasztó jel

Készpénz fizetésű papírjegy váltás:

Jegykiadó gomb önmagában: -/+ - pakkból vett árú  helyközi menetjegyek

-/+ # BEB beszámítás a helyközi viteldíjba

-/+ % MEB beszámítás a helyközi viteldíjba

P segédgombbal: -/+ - pakkból vett árú helyközi hitelezett jegyek

SML /RCL/X segédgombbal -/+ - pakkból vett árú bérletjegyek

Off segédgombbal: -/+ - pakkból vett árú  csomag-, kutyajegy

A vagy S segédgombbal: -/+ - utazás regisztrációs jegyek

Készpénz kímélő díjfizetés és/vagy e-jegy feltöltés:

-/+ -$ POS fizetésű jegy

X/I - e-jegy értékfeltöltés (e-jegy kiadás)

X/I -$ POS fizetésű e-jegy értékfeltöltés

Távolsági kiegészítő jegy vonzat:

A kiegészítő jegyet igénylő vonal jelölése és a kiegészítő jegy vonzatú jegy kiadása önműködően egy 

gombnyomásra biztosítja mindkét jegy összevont (csoportos) kinyomtatását és díjösszegzését.

Helyközi vonalba ágyazott helyi szakaszra pakkból vett árú helyi jegy kiadás:

A helyközi vonalban lévő helyi szakaszra eső fel- és leszálló állomású viszonylatra automatikusan az 

ott érvényes helyijárati viteldíjú, helyi menetjegy kerül kiadásra. 



Helyközi vonalba ágyazott helyi szakasz

Budapest, Árpád híd aut. áll.  /1/

125 Budapest, Forgách u.              /2/

125 125 Budapest, Gyöngyösi u.         /3/

125 125 125 Budapest, újpest Városkapu     /4/

125 125 125 125 Budapest, Újpesti Duna híd     /5/

125 125 125 125 125 Budapest, Károlyi István u.    /6/

125 125 125 125 125 125 Budapest, Pannónia Szörme      /7/

200 125 125 125 125 125 125 Budapest, TUNGSRAM Rt.         /8/

200 125 125 125 125 125 125 125 Budapest, Cérnagyár                 /9/

200 200 125 125 125 125 125 125 125 Budapest, Megyeri Csárda       /10/

200 200 125 125 125 125 125 125 125 125 Budapest, Petőfi laktanya      /11/

200 200 200 125 125 125 125 125 125 125 125 Budapest, Vízművek             /12/

200 200 200 200 200 200 200 125 125 125 125 125 Budapest, Székes dűlő          /13/

250 200 200 200 200 200 200 125 125 125 125 125 125 Dunakeszi, Tetőcserépgyár      /14/

250 200 200 200 200 200 200 200 125 125 125 125 125 125 Dunakeszi, Vízművek bej. út    /15/

250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 125 125 125 125 Dunakeszi, vh.                        /16/

250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 125 125 125    2 Dunakeszi, benzinkút             /17/

250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 125 125 125     2     2 Dunakeszi, Barátság u. 9.      /18/

250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 125 125 125     2     2     2 Dunakeszi, Barátság u. 39.     /19/

250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 125 125 125     2     2     2     2 Dunakeszi, templom              /20/

250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 125 125 125     2     2     2     2     2 Dunakeszi, Liget u.               /21/

300 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 125 125     2     2     2     2     2     2 Dunakeszi, sportpálya          /22/

300 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200     2     2     2     2     2     2     2 Dunakeszi, Horányi rév       /23/

300 300 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 125 125 125 125 125 125 125 125 Dunakeszi, Fészek Á. bej. út /24/

300 300 300 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 125 125 125 125 125 125 125 125 125 Göd, Gólya Falatozó          /25/

300 300 300 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 125 200 125 125 125 125 125 125 125 Göd, szigetmonostori rév /26/

300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 125 125 125 125 125 125 125 Göd, kh.           /27/

300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 125 125 200 125 125 125 125 Göd, Kincsem Csárda /28/

375 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 125 125 125 125 Göd, Gárdonyi G. u. /29/

375 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 125 125 125 125 Göd, Autópihenő  /30/

BUDAPEST MENETDIJTÁBLÁZAT        

2007.05.01-től

*******************************************

2007  Budapest, Árpád híd aut. áll. - Göd, Autópihenő    

X~A~48~070430~

A~  0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ 0~0~

A~  1~0~0~0~0~0~0~0~0~0~230~0~

A~  2~0~0~0~0~0~0~0~0~0~120~0~

A~  3~0~0~0~0~0~0~0~0~0~    0~0~

A~  4~0~0~0~0~0~0~0~0~0~230~0~

A~  5~0~0~0~0~0~0~0~0~0~    0~0~

A~  6~0~0~0~0~0~0~0~0~0~170~0~

A~  7~0~0~0~0~0~0~0~0~0~    0~0~

A~  8~0~0~0~0~0~0~0~0~0~230~0~

A~  9~0~0~0~0~0~0~0~0~0~185~0~

A~10~0~0~0~0~0~0~0~0~0~180~0~

A~11~0~0~0~0~0~0~0~0~0~139~0~

A~12~0~0~0~0~0~0~0~0~0~153~0~

A~13~0~0~0~0~0~0~0~0~0~184~0~

A~14~0~0~0~0~0~0~0~0~0~168~0~

A~15~0~0~0~0~0~0~0~0~0~100~0~

A~16~0~0~0~0~0~0~0~0~0~    0~0~

A~17~0~0~0~0~0~0~0~0~0~    0~0~

A~125~135~135~4680~610~ 65~0~15~0~0~0~1~

A~200~135~135~6400~880~100~0~20~0~0~0~2~

A~250~135~135~8720~1230~125~0~25~0~0~0~3~

A~300~135~135~11700~1650~150~0~30~0~0~0~4~
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Függőleges színezés magyarázata :

Dolgozó havi bérlet

Tanuló havi bérlet

Félhavi bérlet

Nyugdíjas bérlet

Menetjegy



Bp Népliget                    /1/

97    Bp Határ Út                    /2/

133     97  Bp Erzs felső v                /3/

182   133    97   Bp Soroks Hősők                /4/

182   182  133    97   Bp Soroks Text.                /5/

241   182  133    97    97   Bp Gumiip.Váll.                /6/

- - - - - - @BKSZ határ /7/

302   241  182  133  133  133  133   Alsóném Árpád u                /8/

302   241  182  182  133  133  133    97  Alsóném Fő u.                     /9/

302   302  241  182  133  133  133    97    97   Alsóném Szab.t.                /10/

363   302  241  241  182  182  182  133    97    97    Bugyi elág.                       /11/

363   363  302  241  241  182  182  133  133  133    97   Ocsai tanyák                   /12/

423   363  302  241  241  241  241  133  133  133    97    97   Telefongyári el                /13/

423   363  302  241  241  241  241  133  133  133    97    97    97   Felsőbabádpta                  /14/

423   423  363  302  302  241  241  182  182  182  133    97    97    97   35-ös km-kő                    /15/

484   423  363  302  302  302  302  182  182  182  133  133  133    97    97   Dabas Sári híd                 /16/

484   423  363  302  302  302  302  182  182  182  133  133  133  133    97    H   Dabas okmányhiv                /17/

484   423  423  363  302  302  302  241  241  182  182  133  133  133    97    H     H   Dabas Kálvária                 /18/

484   484  423  363  363  302  302  241  241  241  182  133  133  133    97    H     H     H   Dabas Sári-Kap.               /19/

484   484  423  363  363  302  302  241  241  241  182  133  133  133  133    H     H     H     H   Dabas Felső-Dab          /20/

484   484  423  363  363  302  302  241  241  241  182  182  133  133  133    H     H     H     H     H   Dabas Felsőd.te    /21/

544   484  423  363  363  363  363  241  241  241  182  182  182  133  133    H     H     H     H     H     H   Dabas népbolt /22/

544   484  423  363  363  363  363  241  241  241  182  182  182  133  133    H     H     H     H     H     H     H   Dabas Alsód.tem                /23/

544   484  423  363  363  363  363  241  241  241  182  182  182  182  133    H     H     H     H     H     H     H      H   Dabas kaszinó                  /24/

544   484  423  423  363  363  363  302  241  241  241  182  182  182  133    H     H     H     H     H     H     H      H   H   Dabas mozi                     /25/

544   544  484  423  363  363  363  302  302  241  241  182  182  182  133    H     H     H     H     H     H     H      H   H     H   Dabas régi piac                /26/

544   544  484  423  423  363  363  302  302  302  241  182  182  182  182    H     H     H     H     H     H     H      H   H     H     H   Dabas sztgy-i e                /27/

544   544  484  423  423  363  363  302  302  302  241  241  182  182  182    H     H     H     H     H     H     H      H   H     H     H     H   Dabas Vacsi Út                 /28/

605   544  484  423  423  363  363  302  302  302  241  241  182  182  182    H     H     H     H     H     H     H      H   H     H     H     H     H   Dabas Vay u.                   /29/

605   544  484  423  423  423  423  302  302  302  241  241  241  182  182    H     H     H     H     H     H     H      H   H     H     H     H     H     H   Dabas Szőlő u.                 /30/

605   544  484  423  423  423  423  302  302  302  241  241  241  241  182    H     H     H     H     H     H     H      H   H     H     H     H     H     H     H   Dabas Határ u.                 /31/

605   544  484  423  423  423  423  363  302  302  241  241  241  241  182    H     H     H     H     H     H     H      H   H     H     H     H     H     H     H     H   Dabas Nád u.                   /32/

605   544  484  423  423  423  423  363  302  302  241  241  241  241  182    H     H     H     H     H     H     H      H   H     H     H     H     H     H     H     H     H   Dabas Vörösm.u.                /33/

605   544  544  484  423  423  423  363  363  302  302  241  241  241  182    H     H     H     H     H     H     H      H   H     H     H     H     H     H     H     H     H     H   Dabas gimnázium                /34/

605   605  544  484  423  423  423  363  363  363  302  241  241  241  182    H     H     H     H     H     H     H      H   H     H     H     H     H     H     H     H     H     H      H   Dabas motel                        /35/

665   605  544  484  484  484  484  363  363  363  302  302  302  302  241  241  182  182  182  182  182  182  182  182  133 133  133  133  133  133    97    97    97    97    97   Sáribesnyői ÁG.                /36/

665   665  605  544  544  484  484  423  423  423  363  302  302  302  302  241  241  241  241  241  182  182  182  182  182 182  182  133  133  133  133  133  133  133  133    97   Dabas Sári híd                 /37/

725   665  605  544  544  544  544  423  423  423  363  363  363  363  302  302  241  241  241  241  241  241  241  182  182 182  182  182  182  182  133  133  133  133  133    97    97   35-ös km-kő                    /38/

725   725  665  605  605  544  544  484  484  484  423  363  363  363  363  302  302  302  302  241  241  241  241  241  241 241  241  182  182  182  182  182  182  182  182  133    97    97   Felsőbabádpta                  /39/

725   725  665  605  605  544  544  484  484  484  423  423  363  363  363  302  302  302  302  302  302  241  241  241  241 241  241  241  182  182  182  182  182  182  182  133  133    97    97   Telefongyári el                /40/

786   725  665  605  605  605  605  484  484  484  423  423  423  363  363  302  302  302  302  302  302  302  241  241  241 241  241  241  241  241  182  182  182  182  182  133  133    97    97    97   Ocsai tanyák                   /41/

786   725  725  665  605  605  605  544  544  484  484  423  423  423  363  363  363  302  302  302  302  302  302  302  302 241  241  241  241  241  241  241  241  182  182  182  133  133    97    97    97   Bugyi elág.                    /42/

846   786  725  665  665  665  665  544  544  544  484  484  484  484  423  423  363  363  363  363  363  363  363  363  302 302  302  302  302  302  241  241  241  241  241  241  182  182  133  133  133    97   Alsóném Szab.t.                /43/

846   786  786  725  665  665  665  605  605  544  544  484  484  484  423  423  423  363  363  363  363  363  363  363  363 302  302  302  302  302  302  302  302  241  241  241  182  182  133  133  133    97    97   Alsóném Fő u.                  /44/

846   846  786  725  665  665  665  605  605  544  544  484  484  484  423  423  423  423  363  363  363  363  363  363  363 302  302  302  302  302  302  302  302  302  241  241  182  182  133  133  133  133    97    97   Alsóném Árpád u            /45/

968   907  846  786  786  725  725  665  665  665  605  605  544  544  544  484  484  484  484  484  484  423  423  423  423 423  423  423  363  363  363  363  363  363  363  302  302  241  241  241  182  182  133  133  133   Bp Gumiip.Váll.         /46/

968   907  846  786  786  725  725  665  665  665  605  605  544  544  544  484  484  484  484  484  484  423  423  423  423 423  423  423  363  363  363  363  363  363  363  302  302  241  241  241  182  182  133  133  133     - @BKSZ határ /47/

968   907  846  786  786  786  786  665  665  665  605  605  605  605  544  544  484  484  484  484  484  484  484  484  423 423  423  423  423  423  363  363  363  363  363  302  302  302  241  241  241  182  133  133  133    97    97   Bp Soroks Text.                /48/

968   907  907  846  786  786  786  725  725  665  665  605  605  605  544  544  544  484  484  484  484  484  484  484  484 423  423  423  423  423  423  423  423  363  363  363  302  302  241  241  241  241  182  182  133    97    97    97   Bp Soroks Hősők                /49/

1030   968  968  907  846  846  846  786  786  725  725  665  665  665  605  605  605  544  544  544  544  544  544  544  544 484  484  484  484  484  484  484  484  423  423  423  363  363  302  302  302  241  241  182  182  133  133  133    97   Bp Erzs felső v                /50/

1090 1030  968  907  907  907  907  846  786  786  725  725  725  725  665  665  665  605  605  605  605  605  605  605  544 544  544  544  544  544  544  544  484  484  484  484  423  423  363  363  363  302  302  241  241  182  182  182  133   97  Bp Határ Út                    /51/

K.sz. helyijárati bérletjegy 

kiegészítéseként váltható 

helyközi kiegészítő

menet v. bérletjegy

VOLÁNBUSZ                                                      

BUDAPEST                    MENETDIJTÁBLÁZAT              

****************

2504 Budapest-Alsónémedi-Dabas-Budapest

***************************************

Utazási jegy kiszolgálási képesség:

1. K. sz.-en belüli helyijegy (v. utazás regisztráció)

2. K. sz. határán át helyközi jegy

3. Mint 2. a viteldíj fedezete részben a k. sz. bérlet

4. K. sz.-től független helyi jegy

5. Tisztán helyközi jegy

Érvényes:

2005. január. 1.

Közlekedési szövetségi bérlet elfogadás
P é l d á u l :



Általános működési elvei az 

EMKE 2010-1/M jegykiadógépnek
1. Bevételi összeg főgyűjtő (a  GT) 4094 tétel (napzárás) göngyölített összegét tárolhatja

2. A kiadott bizonylatok sorszámozottak (nem a jegy db szám feltüntetett)

3. A téli (zónaidő szerinti) ill. a nyári időszámításra állás letiltható (folyamatosan zónaidő)

4. Időszámítás átállás és szökőnap beszámítás a gépen napnyitáskor (nyitásig a korábbi érték 

áll fenn)

5. A személyi pakkok PIN kódja változtatható, de egyszerre két pakknak nem lehet azonos 

kódja 

6. Napnyitáskor a személyi pakkal a gép összekapcsolódik. Jegykiadás csak a nyitáskor 

használt PIN kódú személyi pakk becsatlakoztatása esetén.

7. Személyi pakk távollétében lezárt (napzárás) gép (sem másik) a nyitva maradt személyi 

pakkal újra nem nyitható

8. A személyi pakk lefejtő egység egyaránt biztosítja a napzárt és a nyitott napú személyi pakk 

lefejtését. Ismételt nyitott állapotú lefejtésnél bevétel duplikálás ill elvesztés ellen védett a 

pakk program. Havonta legalább egyszer zárt állapotú lefejtés szükséges

9. Adatvesztés elkerülése érdekében bármilyen probléma esetén először lefejtést kell végezni. 

Inicializálás vagy bármi művelet csak ezt követően

10. Vonali pakkban tárolt új tarifa adatok, bizonylat kibocsátó azonosítók (cégnév, postacím, 

adószám) és hasonlóak napnyitáskor töltődnek be

11. A gépben gyűjtött bevétel egy előkészített érték, tényleges, könyvelhető bevétellé az 

elszámoltatás után válik



A pénztárgépi és a számlázó célgépi 

működések eltérései

1. Bizonylat sorszámozás:

a) A pénztárgépi program előírások alapján (később nem változtathatóan) minden 

egyes napnyitásnál (az esetben is, ha egy napon belül több nyitás történik) 

mindig 1.-ről indítja a bizonylat sorszámot. 

b) A számlázó célgép program az első üzembe helyezéskor, majd ezt követően 

minden év kezdetén  az első nyitáskor indítja 1.-ről a bizonylat sorszámozást.

2. Hibás vagy át nem vett bizonylat törlése:

a) A pénztárgépi program esetében a rontott jegy kiadása a kiadott jegy bevételt 

nem érinti. Az elszámoltatás során az elfogadott rontás jelzéssel ellátott 

bizonylatokon bizonylatolt bevételt a jegykiadást végző személy napi 

bevételéből le kell vonni. Az  így kialakuló összeg adandó fel teljesített 

bevételként. 

b) A számlázó célgép (a számlázó programokkal azonosan) valós sztornó 

műveletet végez.  Az elszámoltatás során az el nem fogadott sztornózású 

bizonylatokon bizonylatolt bevételt a jegykiadást végző személy napi 

bevételéhez hozzá kell adni. Az  így kialakuló összeg adandó fel teljesített 

bevételként. 



Nem az elérés sorrendjében növekvő számkóddal 

jelölt megálló  sorszámozás

A megálló elem száma eltérhet az azonosító számától. 

Ezzel az eljárással biztosítható: 

- az ellátott terület (megye) kiemelt megállói azonos 

számot viseljenek (megkönnyítve a kézi statisztikák 

készítésének lehetőségét),

- bérlet váltásra használt vonalkódos rendszerben az új 

megálló száma a régiek közé helyezhető (nem 

szükséges az átszámozás – a bérletváltó kártya tovább 

használható

Az EMKEH.TXT fájl „B” típusú rekordjaiban tárolt megálló sorozatok 

elemei 3 db paraméterrel jelöltek:

1. Megálló elfoglalt helye a sorozatban (elem elhelyezkedés)

2. Megálló szöveges megnevezés (max. 15 db karakter)

3. Megálló azonosító szám (számkód)

X~B~11000~~

B~Makó, aut. áll.~1~

B~Makó ABC~2~

B~Kiszombor aut.á~3~

B~Ferencszállás~4~

B~Klárafalva aut.~5~

B~D.Szanatórium~6~

B~Szőreg takszöv.~7~

B~Hmvásárhely,AUT~28~

B~Szeged, aut.áll~8~

B~Szeged Gumigyár~9~

B~Szatymazi elág.~10~

B~Balástya, kult.~11~

B~Kistelek aut.vt~12~

B~Pszeri elág.~13~

B~Pétermon. elág.~14~

B~Monostor csárda~15~

B~Kfháza Műaggyár~27~

B~Kfháza Szeg.u.~16~

B~Kkfélegyháza~17~

B~Kfháza lakótp.~18~

B~Aranyhegyi isk.~19~

B~Kecskemét Hírös~20~

B~Kecskemét, aut.~21~

B~Kecskemét Sz.v.~22~

B~Lajosmizse~23~

B~Örkény~24~

B~BP., Népliget~26~

Y~B~11000~~



Vevő név-cím számkód táblázat
A vonali pakkban a közlekedési vonali és díjszabási 

adatok mellett vevő név-cím adat tárolható. 

VOLÁNBUSZ Zrt. vonali anyaga  473 vonal kevesebb, 

mint 8 modult foglal el.  Ekkor vevő név-cím adat céljára 

24 modul áll rendelkezésre (modulonként 1024 vevő 

adat).

Számviteli tv. szerinti vevő 

analitika táblázat

Vonali pakk egy moduljában tárolt vevő név-cím

A nulladik modulban tárolt vevő név-cím adat esetén a 

modulon belüli sorszám (számkód) 1-4 számjegy beírásának 

hatására a jegykiadó gép kitölti a számla fejlécét.

Számlázás egyszerűsítése



Regisztráló kártya                               

Kizárólag utazás 

regisztráció céljára használt 

vonalkódos kártyák

A kizárólag azonosító számot  (ID) 

tartalmazó járműfedélzeti 

regisztráció néhány napi utazás után  

a háttér feldolgozó rendszerben jó 

közelítésű információt ad egy 

azonosítatlan személy utazási 

szokásairól 

(pl.: reggeli majd a délutáni órákban 

használt felszállóhely segítségével 

az utazási viszonylat behatárolható)

Felhasználás járműfedélzeten

Utazás regisztrációs kártya



Termékjelölő vonalkód

Kiszolgálás gyorsításhoz, utazás regisztrációhoz

A bérlet nyomdai 

készítésénél felvitt 

termékjelölő  vonalkód 

különösen egységdíjas 

(helyijárati vagy helyközi 

övezetes) papír bérlet

kiszolgálást segíti  az 

elővételi pénztárban (a 

kiadott bérletet bemutatva 

a szkennernek a 

jegykiadógépi bizonylat 

közvetlenül kiállításra 

kerül).

A bérletre közlekedésben használ-

ható adatként csak féleségi jelölés

nyomtatható.

Érvényességi időtartam rányomtatás

ugyan érvényességi ellenőrzést biz-

tosít felhasználáskor, de korlátozott

értékesítési lehetőséget enged meg.

Előre nyomtatott vonalkód

Használható elővételi pénztárban



Vevő azonosító kártya 
Jegyváltáskor az utasnál lévő, 

vevő azonosító kártya 

beszkennelésével  a jegykiadógép

számla formátumra állítható és a vevő név-

cím adat kitöltés megtörténik

A vevő név-cím adat a vonalkód 

szkennerrel nem felszerelt fedélzeti 

jegykiadógép esetében is 

használható, mert a vevő azonosító

számkód megadásával a számla 

fejléc kitöltése kezdeményezhető. 

2200

Számlázó 

kártya

Vevő azonosító 

számkód



Viszonylati vonalkód alkalmazás elve

Az EMKE vonalkód jelölés rendszer a vonalkódok 

újranyomása nélkül kezeli a:

- vevő név-cím adatokban bekövetkező változást

pl.: VIVENDI-Vfon

- vonalvezetés változását

pl.: megálló beszúrás, törlés

„Rögzített rugalmasság”



Bérletváltó kártya 

Bérletváltó kártyára 

elhelyezett vevő

azonosító kód

vevő azonosító 

számkód

A bérletváltó kártya viszonylati 

vonalkódja  alkalmas havi vagy 

félhavi bérlet váltására. 

A vevő azonosító vonalkód pedig 

egyszerűsített számla formátumú 

bizonylatolásra.

havi                     félhavi

viszonylat és féleség

bérletváltó kód



Vonalkódos  arcképes bérletigazolvány
Bérletváltáshoz, utazásszámláláshoz

1.-5. számjegy: vonalszám

6.-7. számjegy: felszálló állomás kód

8.-9. számjegy: leszálló állomás kód

10.-11. számjegy: féleségjel

12.-18. számjegy: igazolványszám

Helyközi vonalkód szerkezet:

1.-5. 6.-7. 8.-9. 10.-11. 12.-18.

1       Papír kártyára egyszínű LASER printeléssel

vagy karbon szalagos  nyomtatással. A 

hagyományos fénykép rátűzhető. (lásd: a 

képen)

2 Mint az 1., de az arckép beszkennelve, vagy 

helyben készítve és az igazolványra 

nyomtatva.

3 Mint a 2., de plasztik kártyán termodiffúziós 

nyomtatással.

A vonalkódos bérlet-

igazolvány használható:

1 Elővételi pénztári kiszolgálás     

gyorsítására.

2 Bérletárusító automata visszaélés 

mentes vezérlésére.

3 Járműfedélzeten utazás 

regisztrációra

Igazolvány

A bérletigazolvány előállítható:



POS 

POS terminál hálózati 

adapter

Vezetékes telefon

bekötés
Elővételi

A jegykiadógéphez annak 

intelligens interfészén keresztül a 

bankkártya elfogadó terminál 

közvetlenül csatlakoztatható. 

POS művelet kijelzése a 

jegykiadógépen 

($ jel a választójel után)

Bankkártya elfogadás



Elektronikus vásárlói klub kártya

• CompuWorx Rt.

Diákigazolvány menedzselés

Elektronikus vásárlási utalvány kezelés

Dokkoló egység

Elektronikus vásárlási utalvány elfogadás

EMKE 2010-1/M jegykiadógép

Bármely féleségű menet- vagy  

bérletjegy kifizetésére  

használható

• EMKE Kft.

• DIÁKBÓNUSZ Kht

Vásárlói klub kártyakénti használat

Üzembe állította Magyar Bálint

Oktatási Miniszter

2003.11.14.



Egyféle díjtermék tárolás, havi érvényesség

„CHIPES utazási kártya”(TIRIS)

EMKE  e-jegy  rendszer



Viszonylati díjtermék ellenőrzés/feltöltés járműfedélzeten

Járműfedélzeti kártyaillesztő egység

Érvényességi viszonylat kijelzése a jegykiadógépen

Díjtermék adatok kijelzése a jegykiadógépen

Kártya 

feltöltési 

helyzetben

Kártya 

ellenőrzési 

helyzetben

Viszonylati 

díjtermék 

feltöltési  

helyzet 

kijelzése a 

jegykiadógépen 

(cursor: X/I)



Helyközi közlekedési viszonylat kijelző működtetése

A kijelző protokoll:

• 1996.-tól FOKGYEM karakteres 

•2000.-től bit térkép 

kijelzőinek kommunikációs logikája szerint

•2006.-tól EMKE NK protokoll használt.

Az EMKEH.TXT fájl

„A” típusú rekordjaiban

tárolt FOK-GYEM 

formátumú karakteres 

kijelző feliratok 



EMKE 2010-1/M jegykiadógép állomány 
2018. dec. 01.

Jegykiadógép teljes állomány: 3122 db,   ebből

pénztárgép programos:    1354 db

számlázó célgép programos:          1768 db

a számlázó célgép programosból

thermonyomtatós:            286 db 

a thermonyomtatósból, 

tabletes kezelő felületű:           80 db



• A termék alkalmasság biztosítása        - Gyártóművi szervizellátás,

mert az ilyen szerviz nem ellenérdekelt a termék igény szerinti időtartamú, 

rendeltetésszerű használatában.

• Javítási költség minimalizálás              - Alkatrész cserés javítás,

modul vagy részegység cserés javítás helyett elsősorban a hibás alkatrész 

cseréje.

• A költség alapú elhanyagolás megelőzése        - Átalánydíjas szerviz, 

amely magában foglalja az üzemszerű használat következtében kopott 

alkatrészek javításának vagy cseréjének együttes anyagköltségét és a javítási 

díját.

•Szerviz átalánydíj érték megőrzése         - Inflációs díj indexálás, 

továbbá az időszakonként, a gépállapottól függő átalánydíj érték 

megállapítás és/vagy felújítás végzése a szervizszolgáltatás rentabilitásának 

biztosítása érdekében. 

Szervizellátásunk filozófiája 



Modulcsere összehasonlítása az alkatrészcserével

Alkatrészcserés 

javítás jellemzője:              

anyag/alkatrész beszerzésnek   

kevesebb hulladék

több munkaerő igény

nagyobb

olcsóbb a javítás

Modulcserés javítás

jellemzője:

részegység gyártóknak

több hulladék

kevesebb munkaerő igény

kisebb

költségesebb a javítás

szerviz kitettség

környezetvédelem

foglalkoztatás

szakmai tudás igény

üzemeltető részére

Összehasonlítási 

szempontok:

http://media-doktor.hu/content/9-javitas-megrendelese-folyamata
http://tartalommarketing.optimalizalas.url.ph/wp-content/uploads/2018/06/laptop-video-kartya-csere.jpg


Az EMKE jegykiadógép szerkesztési, működési elvei

Egyszerű kezelés

- Egy gomb nyomás, egy jegy

- Egygombos jegy ismétlés

- Csoportos jegykiadás, bevétel összegzéssel

- Egyszerűsített  számla kiadás, tárolt vevő név-cím adatokkal is

- Automatikus helyi szakasz kezelése

BEB beszámítás 

- Emelt szintű szolgáltatás vonzat egy gombos kiadása

- Vonalkód és e-jegy rendszer fogadása

- Tételes, összesített és görgetett jegykiadás nyilvántartás napzáráskor

- Adat feltöltés és kezelési adat kinyerés elektronikusan a gép távollétében

Egyszerű műszaki ellátás

- Egymozdulatos festékkazetta csere

- Gépkocsi vezetői  kazetta töltet csere

festékszalag fordítás

gép gyors fel-leszerelés        alakos géptalp segítségével és

koncentrikus tápcsatlakozóval

- Kétféle eljárású bizonylat papír csere

- Karbantartás a külzet ápolásra korlátozott



A helyközi közlekedésben viszonylatra szóló jegykiadás       „egy gomb, egy jegy” 

▪ jegyformátum: nyugta vagy egyszerűsített számla

▪ menet- és bérletjegy övezeti áras (több mint 200 db övezet lehet) 

▪ minden övezethez 14 féle díjtermék érték rendelhető

▪ 49 db övezet lehet helyijárati (városi) viteldíj értéket tartalmazó

▪ jegyféleségek kijelölhetőek emelt szintű szolgáltatás vonzatúnak

▪ vonalak kijelölhetőek:   emelt szintű szolgáltatásúnak

közlekedési szövetség határúnak

helyijárati szakaszt tartalmazónak

A helyközi jegykiadás mellett képes a gép:

• manuális  utazás regisztrációra úgy előreváltott menet-, mint bérletjegyek esetében,

• vonalkódos és e-jegy rendszerben automatikus validálásra és utazás regisztrációra,

• vonalkódos jelölés rendszerben termék azonosító kód és jegyváltó kódkártya használatára,

• e-jegy rendszerben:     jegy utasmédiára tárolására (pl.: bérlet váltás),

intermodális jegykiadásra,

• készpénz kímélő díj lerovásra bankkártya terminállal (POS) vagy e-pénztárcával,

• menetirány tábla tartalom kijeleztetésre,

• vevő név, cím adatállomány esetén az egyszerűsített számla adatainak betöltésére,

Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép jellemzői



Jegykiadógép  gondozás
1. A találmány hasznosítása: egységes rendszerben. A fejlesztés, tervezés,

gyártás, szervizellátás, szupportáció egyetlen szervezetben történjen.

2. Folyamatos fejlesztés. A találmány szerinti üzemelő termékek gondozása. A

piaci elvárások, követelmények ismerete, átvezetése a konstrukciókon,

működtető programokon, megelőzve, hogy az idő túl lépjen a korábban gyártott

példányok funkcionalitási képességén.

3. Képzés. Kezelő, ellenőrző, elszámoltató, oktató, irányító személyzet gyártó és

szervizellátó általi oktatása, begyakoroltatása, később ismeret felfrissítése, gép

állapot szakszerű megállapításának megalapozása, vakriasztás megelőzése.

4. Saját szervizellátás. Megelőzve az idegen szervizellátó érdektelenségének

következtében kialakuló ellátási és javítás-minőségi problémákat.

5. Átalánydíjas szerviz. Elkerülve az üzemeltető költségtakarékossági szempontját

szolgáló termék állagromlás előállását, a TMK, a javítás elhanyagolását.

Átalánydíjjal fedezett: a.) szakszerű használat következtében előállt

meghibásodás anyag/alkatrész költsége és a javítás munkadíja.

b.) működtető program upgrade (frissítés)



Az átalánydíj keretében biztosított többlet tudású 
EMKE 2010-1/M jegykiadógép program változatok

1995. évben a VOLÁN 5 pénztárgépi program első változata

Jellemzői: gép kezelés elve „egy gomb (nyomás), egy jegy” kiadás, a közlekedési adatok, tarifa értékek,

jegykiadási tevékenység tárolása cserélhető pakkokban, menetiránytábla kijelzés vezérlése. A működés az

identifikációs adattár paraméterei szerint

2000. évben VOLÁN 5M1 pénztárgépi program, amely a VOLÁN 5 program aktualizált változata

Jellemzői: a manuális jegykiadás mellett vonalkódos jegykiadás és utazás regisztráció, EMKE e-jegy, elővételi

alkalmazásban közösítő egység segítségével kézi szkenner és POS terminál használata

2006. évben VOLÁN 5M2 program változatra áttöltés

További funkciók: vásárlói klub kártya (diákigazolvány), ELEKTRA Hungaria értékhordózó e-jegy rendszer,

BKSz bérlet (BEB) beszámítás a helyközi viteldíjba

2010. évben VOLÁN 5M3 program változatra cserélés

Funkció bővítés: helyközi vonalba ágyazott helyi szakaszok, papír bérletkészlet kezelés

2012. évben a VOLÁN 5M3 program belső adattár módosításával a menetjegyhez kapcsolódó emelt szintű

szolgáltatás jegy bevonás az „egy gomb, egy jegy” rendszerbe

2014. évtől Volán Számlázó Program (VSzP)

Jellemzői: 100%-os input/output, adatállomány és kezelés kompatibilitás a VOLÁN 5M3-al és új számon

kérhetőséget támogató funkciók: sztornó ok bizonylatra rögzítés, csoportos jegy automatikus lezárás, jegylista

és elszámolás bizonylatok száma a zárás bizonylaton feltüntetve



EMKE szervizszolgáltatás felépítése

a. Eseti fizető javítás                              Elvégzése: eseti vállalási határidőre

Szervizbe érkezett, megrendelővel rendelkező eszköz bármiféle hiba javítása

A javítás költség tételei:

- szerviz rendelkezésre állás díja

- szerviz elő- és utómunkálatok díja

- felhasznált anyag/alkatrész költsége és a ráfordított munka díja

b.     Átalánydíjas javítás Elvégzése: beérkezéstől 2 munkanapra

Szállítólevéllel, hibabejelentővel szervizbe érkező eszköz, 

üzemszerű felhasználása során előállt hibáinak javítása

Az átalánydíjjal fedezett:

- szerviz rendelkezésre állás díja

- szerviz elő-és utómunkálatok díja

- felhasznált anyag/alkatrész költsége és a javításra fordított munka díja

Átalánydíj alá nem eső javítás:  Elvégzése: a megrendelés beérkezésétől 2 munkanapra

A rongálás, az elemi kár, a szakszerűtlen használat, az átalakítás 

javítási, helyreállítási eseteit ezen eljárással kerülnek ellátásra

Díjtételei: 

- felhasznált anyag/alkatrész költsége  

- ráfordított munka díja  

Az EMKE Kft. telephelyén nyújtott szolgáltatás esetében:



Az EMKE Kft. általános átalánydíjas szervizellátási irányelvei

Szervizszolgáltatási helyszín:

Szeged, Kenyérgyári út. 15.

Átalánydíj tétel:

1 db EMKE pénztárgép vagy számlázó célgép,  2 db személyi és 1 db vonali pakkal

1-5 éves korú gép esetében   2018. évben  5.389,-Ft/hó/gép

Vállalási határidő:

2 munkanap

Szoftvergondozás:

Szabályozó változások és felhasználói fejlesztési, módosítási igények, gyártói változtatások

átvezetése a működtető programon (a gép nyújtotta lehetőségeken belül)

Átalánydíj vásárlóerő értékmegőrzés:

Évente az előző évi infláció értékkel indexálás

Átalánydíj revízió:

5. , 8. majd a 10. életév után a műszaki állapot alapján szerviz átalánydíj meghatározás 



Szakszerű állapot meghatározás támogatása  a

vakriasztás elkerülése érdekében

a. A pénztárgépi program rontott jegy elkülönítése :       gép és kezelő általira 

Rontás bizonylaton elkülönítés nincs, jegylistán jel:      R =  kezelői rontás

r  =  automatikus (gépi) rontás

b.  A mechanikus nyomtatós VSzP sztornó elkülönítése:

Sztornó bizonylaton sztornó ok jel kezelői =  o betű

automatikus  (gép általi) =  * jel

POS negatív visszaigazolás  =  - jel

e-jegy hordozó feltöltés meghiúsulás  X betű

c. Thermonyomtatós VSzP sztornó elkülönítései:

Sztornó bizonylaton sztornó ok jel kezelői =  K betű

automatikus  

nincs papír  =  % jel

fedél nyitva  =  & jel

nyomtató hiba  =  $ jel

POS negatív visszaigazolás  =  - jel

e-jegy hordozó feltöltés meghiúsulás =  X betű

Vakriasztás = szerviz igénybevétel nem létező hiba elhárítására



Az átalánydíjas ellátás 

keretében az

EMKE 2010-1/M gépeken végzett 

felújítás jellegű javítások



Papír tartótengely tartófül protézis beépítés

tartó vállak a

60 mm-es papír  tekercshez

70 mm-es papír  tekercs szélesség

műanyag papír tartótengely tartófülek

beépített tartófül protézis 

rugó acél 

tartófülek

csavarozásos protézis beépítés 

A nyomtató mechanikának a gyártó mű által 

előírt terhelését biztosító bizonylat (jegy) 

szalag lecsévélést eredményező papír tekercs 

behelyezés.



fedelet rögzítő váll

fedél rögzítő 

körme

eltávolított körmök

felragasztott, 

horganyzott 

lágyvas lemezek

fedél rögzítő 

mágnesek

Papír tartó fedél rögzítő átépítése



Jegytépő fedél jegytépő él csere

Jobb kezes kezelő jegytépéséhez kialakított fogazással elhelyezett jegytépő él



Tápfeszültség csatlakozó csere

1. A hibás vagy rongált csatlakozó

2. csatlakozó kivésésé a helyéről

3. a leforrasztott csatlakozó 

helyére új forrasztása

4. ragasztó elfolyás gátló

5. a helyére igazított csatlakozó 

kiöntése ragasztóval



Vevő árkijelző feszegetés mentesítés

felfogató elemek                           rögzítő csavarok                              

külső megjelenés (talplemez nélküli gép alul nézete)



Vevő árkijelző beszakadás elhárítás

Árkijelző rögzítés:

sablon alapján készült furatokba M2-es 

csavar behelyezése

távtartó  felszerelése az M2-es 

csavar szárára

Vevő árkijelző elektronika  csavar 

anyával rögzítése a távtartóra



Nyomtató alkatrész felújítások 1

mágnes tekercs

leégett

nyomtató 

írófej

tekercs

újra

tekercselt

nyomtató 

írófej

tekercs

szétszerelt

nyomtató 

írófejbe

beforrasztásra

váró

nyomtató 

írófej

tekercs

a felső 

írótű 

mágnese 

nem 

működik



Nyomtató alkatrész felújítások 2

cserélt

nyomtató tű

vezető elem

kopott 

nyomtató tű

vezető elem

Torz írásképek a kikopott tű vezető következtében

nyomtató tűk

nem egy sorban 

állnak

Hibás összevissza álló 

tűsorral nyomtatott íráskép



Nyomtató alkatrész felújítások 3

áttételes közlő kerék

lekopott kis fogaskerék

Adhéziós ragasztóval 

felragasztott 

fogaskerék gyűrű 

tömítő ragasztós 

beágyazása a 

fogaskerék gyűrű 

végének

leesztergált lekopott kis 

fogaskerék

Fogaskerék gyűrű



Nyomtató alkatrész felújítások 4

áttételes közlő kerék

kopott fogaskerék 

fogak

Milyen 

nyomtatási 

hibaként 

jelentkezik?

feljavított 

közlő kerék

Adhéziós 

ragasztó 

felvitel
leesztergált 

fogaskerék

fogaskerék 

gyűrű



EMKE 2010-1/M felújítások 1

jegykiadó gomb csere 

Elöregedett, 

felkeményedett 

jegykiadógombok

kicserélt jegykiadógombok 

a fémkávába

új jegykiadó 

gombok

Öreg jegykiadó 

gombok



EMKE 2010-1/M felújítások 2

gombsor címke csere 

Kopás a gombsor címkén 

Eltávolítandó feltapadt ragasztó Új gombsor címke a fém káván

Gombsor címke eltávolítása



EMKE 2010-1/M felújítások 3

kontakt hibás klaviatúra nyomógomb csere 

hibás klaviatúra gombok forrasztással 

kiemelése a nyomtatott áramkörből

hibás gombok helyett újak

Beforrasztott új nyomógombok



EMKE 2010-1/M felújítások 4

klaviatúra felirat javító címke 

Jellegzetes felirat lekopások a 

klaviatúrán

Felragasztott klaviatúra javító 

címke

Klaviatúra felső feliratsor javító címke



EMKE 2010-1/M felújítások 5

akkumulátor telep csere 

műszeres méréssel megállapított

hibás akkumulátor telep
akkumulátorok kiforrasztása

kiürített akkumulátor tartó

letisztított érintkező

beónozott érintkező

beragasztott,

beforrasztott

akkumulátor

elemek



oxidálódott (rozsdás) fémkáva

újrafestett fémkáva 

felmaródott

festés épen maradt 

festés a 

jegykiadó 

gombsor 

címke alatt

EMKE 2010-1/M felújítások 6

fémkáva újrafestés 



Hardver konstrukció fejlesztések
amelyek felújítások lehetnek a jegykiadó flottában

Az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép, mint számlázó célgép (a VSzP programmal) a

pénztárgépi kötöttségek nélkül a szerkezeti felépítésében változtatható. A változtatások

ellenére a jegykiadógép minden tekintetben kompatibilis a korábbi változatokkal. Ezen

fejlesztések díjtérítés ellenében érhetőek el.

2016. évben az EMKE 2010-1/M mechanikus nyomtatója thermonyomtatóval került

kiváltásra. A thermonyomtató beépítés a nyomtatás gyorsítás mellett a jegytépő fedél

átalakítását is eredményezi. A papír befűzés a drop out technológiával kialakított. A thermo-

nyomtatósítás felújítás jelleggel is elvégezhető.

2018. évi fejlesztés eredményeként a VSzP programos thermonyomtatók PDF 417 kódolással

is a jegyre írják annak adatait (mint a MÁV JÉ rendszerében).

2018-ban a jegykiadógép eredeti LCD kijelző és nyomógombos kezelőfelülete kiválthatóvá

vált egy 1000 nit fényerejű tabletes kialakításúra. A tabletes kezelő, kijelző felület használt

gépbe felújításként beépíthető.



Számlázó célgép programos bizonylatminták

thermonyomtatós

menetjegy

regisztrációs 

jegy

hagyományos nyomtatós

menetjegy

regisztrációs

jegy



Kezelő felületek

Eredeti LCD-s, 

nyomógombos

Érintő felületes, 

RGB kijelzős



Számlázó célgép üzemű EMKE 2010-1/M-JT 
thermonyomtatós jegykiadógép, tabletes kijelző-kezelő felülettel 

Legújabb fejlesztésünk eredményeként a kezelő kijelző és billentyűzet kiváltásra került

egy 1000 Nit fényerejű, kapacitív érintő felületes tablet jellegű eszközzel.

A DAKK Zrt. 

üzemeltetésében 

már 80 db 

használt



Az üzemeltetés keretébe tartozó

felhasználói beavatkozások 

szakszerű vagy szakszerűtlen

elvégzése  



Bizonylat papír továbbítás

A megfelelő papír 

továbbítás feltétele:

- papír a papír út közepén

- papírtekercs a papírtartó tengelyen

- papír szalag alulról letekerve a tekercsről

az 58 mm széles papír szakszerű behelyezkedése a nyomtatóba

papír szalag továbbító 

önzáró görgő

A papírszalag kézzel csak 

előre irányba húzható!

íráskép megcsúszó papír szalagon

papírt 

egyenesbe 

vezető 

elemek

mechanikus nyomtató

A thermo papíros nyomtatónál a papír  tekercs behelyezési követelmény azonos



Szakszerű papírbefűzés 1 (mechanikus nyomtató)

papírbehúzással

kifutás előtt a papír vége

kifutás előtti papír fölé az új tekercs 

kezdővégének bevezetése kb. 50 mm hosszan betolni a kezdővéget

a kifutó papír kihúzása az új papír tekercs 

kezdővégét behúzza a nyomtatóba 

a kifutó papír teljes kihúzása kész a papír csere

A nyomtatóban a papír mindig csak előre húzható!

1
2

3

4 5 6



Szakszerű papírbefűzés 2 (mechanikus nyomtató)

papír léptetéssel
A nyomtatóban a papír 

mindig csak előre húzható!

A befűzendő papírvég 20-25 cm-es visszahajtása után a papírútba azt bevezetve kb. 5 cm-t előre tolva, a papír léptető 

gombot  nyomva tartva addig tolni a papírt előre amíg a továbbító görgők papír továbbítása nem lesz érezhető 

A befűzött (a nyomtatóból kifutott) papír a léptető gomb nyomásával vagy a papír előre húzásával léptethető tovább, 

mindaddig amíg a papír visszahajtott vége a nyomtatóból ki nem fut.

1

1

2 3

4

1

5 6



Szakszerű papírtekercs behelyezés 

(mechanikus nyomtató)

A papírtekercsről a papír lehúzását a nyomtató 

mechanika végzi a soremelő mechanizmusával. Ez 

a mechanizmus méretezése a papír tekercs duda 

részével történő feltámasztásról való lehúzásra 

méretezett. Az íves burkolatba helyezett tekercsről 

lehúzás rendeltetés ellenes használat, ami a 

nyomtató idő előtti tönkremenését eredményezi. 

Párás, nedves időben a papír tekercs az íves 

burkolatba letapad, továbbíthatatlanná válik, a 

bizonylatsorok egymásra íródnak. 

Szakszerű behelyezés: 

1. A papír tekercs duda részébe a papírtartó 

tengely behelyezése

2. A papírtartó tengely behelyezése a papírtartó 

fülek közé a papírtekerccsel együtt 

papír tartó fül

papír tartó tengely



Szakszerű papírtekercs behelyezés (thermo nyomtató)

1. Egyik oldali fül felfektetése a papír tekercs 

oldalára (papír tekercs behelyezéssel)
2. Másik oldali fül felfektetése a papír 

tekercs oldalára (Egyik kézzel a tekercs  

neki feszítése az egyik fülnek míg  a 

másik kézzel a másik fül kinyitása)

3. A fülek közé felfektetett papír tekercs helyre 

igazítása ( Befelé, lefelé tolással, hogy a fülek a 

dudába kerüljenek)
4. A papír tekercs a helyén 



Szakszerűtlen papír tekercs behelyezés 

(mechanikus vagy thermo nyomtató)

Papírtartó tengely használata helyett 

a papírtartó fülek kitámasztása, 

görbítgetése

a fül anyagának kifáradását, 

letörését eredményezi 

A művelet szakszerűtlen, kárt okoz.

A papír tekercs tartó eltávolítása és 

a papír tekercs közvetlenül a káva 

öblözetébe helyezése a nyomtató 

papírtovábbító mechanika 

túlterhelését eredményezi. Ezért ez 

szakszerűtlen művelet, kárt okoz.



Festékszalag kazettában a szalag megszorulása 

ideiglenes köröm 

helyettesítés

csavar becsavarással

fogaskerekek fogai 

közül a festék szalagot 

leválasztó körmök

Jellegzetes festékszalag kopás megszorult festékszalag esetén

megszorult festékszalag írásképe



Möbius szalag

A minta szerinti nyomtatás egyértelműen

attól állt elő, hogy a festékszalag a

nyomtatófelület előtt megcsavarodott

helyzetben volt. Olyan mintha, festékszalag

fordítást kívánna végezni a szervizes, de

nincs türelme a festékszalag átcsévéléséhez.

A festékszalag összehegesztésénél a két vég egymáshoz képest 180 

fokkal el volt csavarodva, ilyen módon akármeddig csévéli bárki a 

festékszalagot, az nem fordul meg, hanem mintegy Möbius szalag, 

körben jár. 



Szemmel láthatóan a festékszalag egyes rojtjaiba a

nyomtatófejből kiálló írótű beleakad, egyes rostszálakat a

tű a saját vezetőjébe behúzhatja, így megfogja a tűt a

beszorult textilrost és a tű nem tud a helyére visszaállni. A

kiálló tű a papírszalagba beleérve meggyűri, elszakítja azt.

Festékszalag rojtolódás

A rojtolódás a 

szalag anyag 

minőségi vagy 

szövési 

problémája, de 

hibás nyomtató fej 

(kint maradó tű) is 

előidézheti a 

rostok kihúzását.



Extra mértékben rojtos festékszalag



Festékszalag kopottság 

Alapvető elvárás a kinyomtatott bizonylatoktól:

- legyenek jól olvashatóak, 

- nem jól olvasható jegykiadógépi bizonylattal bevétel nem

bizonylatolható!  Az ilyen jegy utasnak át nem adható!

A festékszalag kopottsági értéke: 

szubjektív minősítéssel határozható meg.

Egy bizonylat láthatósága (olvashatósága) nagyban függ a 

környezeti világosságtól.



Festékszalag fordítás 

az írófej által használt sávban kopott festékszalag festékszalag 180 fokos elfordítású 

helyzetében történő behúzása a 

recés tengely forgatásával a 

kazettába

a festékszalag elfordított helyzetében 

addig forgatni a tengelyt amíg a szalag 

megfordítva ki nem jön a kazettából kazetta a megfordított festékszalaggal

Figyelem!

A recés 

tengely 

csak a 

jelzett 

irányba 

forgatható!

1

2



Festékszalag csere 1 

a kazetta fedél körben 

óvatosan, egyenletesen több 

körben szétválasztva

a festék szalag 

cseréhez előkészített, 

leszerelt fedelű kazetta

k
o

p
o

tt festék
szalag

ú
 írás

ú
j festék

szalag
ú
 írás

a fordítás előtt jobban, a cserekor kevésbé

kopott szalag 



Festékszalag csere 2

kazetta fedél visszahelyezése

Kizárólag a nyíl irányába forgatható!

újra töltött festékkazetta

festékszalag becsévélése a kazettába

festékszalag behelyezése 

a kazettába



Szakszerűtlen jegytépő fedél rögzítés és 

papír beszoruláshoz vezető papírtekercs kitámasztás 



Szükségmegoldású jegytépő fedél  rögzítés



1) - a nyomtató nem viszi a festékszalagot (ezért nem látható a nyomtató írása)

2) - a nyomtató nem viszi a papírszalagot (nincs sorköz, vagy egymásra írja a sorokat)

3) - a karakterek nehezen felismerhetőek (tűsor egyenetlenség, tű vezető elem kopott)

4) - pixelhiány (egy vagy több tű nem ír) 

5) - új festékszalaggal is halványan nyomtat (a nyomtatófej tűsora túl közel, vagy túl

távol van a nyomtató felülethez)

6) - a nyomtatóba nem lehet a papírt befűzni (a papírútban akadály van)

7) - a kezelő kijelzőn nyomtató hiba vagy címhiba felirat látható nyomtatás hatására

8) - a nyomtató nyomtatás közben megáll, esetleg a gép ki is kapcsol 

9) - a gép rontja a kiadott jegyeket (mert a bizonylatról a nyomtató sorokat hagy le) 

10) - a nyomtatott karakterek szélessége változó (a meghajtó motor forgását jelző 

impulzusadó tárcsa elszabadult a motor tengelyén)

11) - bekapcsoláskor a nyomtatómotor elindul, de nyomtatás nem kezdődik meg (valami 

akadályozza a nyomtatófej indulási pozícióba visszafutását)

12) - nyomtatómotor elindulásával „kerregő” hang hallatszik (a hajtó fogaskerekek fogai 

átugranak egymáson)

Pontosított nyomtatóhiba megnevezések  a szerviz 

munka támogatása céljából



Szakszerűtlen 

jegykiadási 

műveletek végzése



Jegyrontás jelzés érvényes jegy kiadása nélkül 1

járat utolsó jegyének lerontása

VSzP programos gépnél a rontott jegy kiadása helyett 

sztornózás végzése a művelet megnevezése 



Jegyrontás jelzés érvényes jegy kiadása nélkül 2 

zárás előtti utolsó jegy lerontása

VSzP programos gépnél a rontott jegy kiadása helyett 

sztornózás végzése a művelet megnevezése 



Jegyrontás jelzés érvényes jegy kiadása nélkül 3

A rontás jelzéstől eltelt idő valószínűsítleníti, hogy a következő jegy a 

lerontott helyett került kiadásra

VSzP programos gépnél a rontott jegy kiadása helyett 

sztornózás végzése a művelet megnevezése 



1

2

3

4

5
Vélhetően nyomtatás közben a papír szalagot a kezelő mozgatja:

-a nyomtatás kezdetén szorosan fogott a papírt [1], majd nyomtatás közben

-picit kifelé húzva [2] és két sort ki ír a nyomtató. 

-A „Nyitás” felírat jobbra lejt, mert nyomtatás közben  előre húzott a papírt.

-Ezt követően egészen a GT értékig [3] előre halad a papír, majd ezt követően

-a pillanatnyi időpontot [4] a GT érték elé írja a gép, mert ismét visszafelé húzásra 

került a papír szalag.

Nyomtató hiba szerű nyomtatvány előállítására minta

Egymásra írja a sorokat hibajelzéssel érkezett a gép a 

szervizbe. A gépből az alábbi nyomat papírja lógott ki.



Szakszerűtlen jegykiadásra 

minta 1

Hiba:  a Nyitás bizonylat  a kinyomtatása után 

kihúzva a gépből, majd ezt követően letépve. A 

következő napon ugyan ezen hiba ismételten 

elkövetve, majd 6 nap múlva megint. 

Következmény: az első jegynek hiányzik a 

fejléce amitől az adathiányos  lesz, amely 

bizonylatolásra nem használható, le kell 

rontani.

Következtetés: a gépkezelő a Nyitás bizonylat 

letépését rendre hibásan végzi. Pedig a 

gépkezelését ismeri, mert tudja a hibás vagy 

hiányos (pl.: fejléc nélküli) bizonylat nem 

érvényes azt le kell rontani.

Végül megjelenik a bizonylat  

papír letépése helyett a papír 

levágása, ami a fentebb 

bemutatottakkal együttesen  

már valamiféle manipulációra 

utaló jelként kezelendő.



Szakszerűtlen jegykiadásra minta  2

Hiba:  a 002. bizonylat felső  és a vele egybe 

függő 003. bizonylat alsó széle tépés helyett 

vágva van. A jelenség olyan mintha a gép 

jegytépő fedele hiányozna és ollóval történne a 

jegypapír elvágása. (Vélhetően a nyomtatóban, 

mert egy vágás helyett két vágás nyoma látszik.) 

Lehetséges ok 1: a jegytépő fedél hiányzik a 

gépről.  A 016. jegy  felső tépett széle viszont a 

jegytépő fedél meglétére és használhatóságára 

utal. 

Lehetséges ok 2: valamilyen jegyvisszaélés 

„kézzel fogható jele” a papírszalag ollóval 

történt levágása. 

A 016. számú bizonylat rontás jelzéssel ellátása 

szabályos, mert a kibocsátó adatai hiányoznak 

róla. A 002. számú bizonylat rontásjelzéssel 

ellátása ismeretlen okból történhetett. 



Jegy visszaélés felfedésére minta,

ellenőrzéskor  utastól  bevont jegy alapján

A 2014. 10. 22. napján 13.18. 56. 

másodperckor kiadott jegy után három 

negyed háromig volt idő a másolatos 

jegy elő állításra felkészülésre

A 13.18. 56. –kor kiadott jegy  

szabályosan letépve, a gépben 

maradt papíron a következő 

bizonylat fejléce  (erős 

nyomat)

A rontásjelzés után kiadott jegy időbeli 

távolsága és az utazási viszonylat 

valamint a jegyféleség váltás kizárttá 

teszi a helyesbítő jegy kiadását.

A kiállási időben a gépből a jegy szalag kihúzásra, majd levágásra került . A 

levágott papír fölé indigó papír lett helyezve, majd a gépben maradt szalaggal 

papír behúzással az a nyomtatóba lett befűzve.  Az első utas számára kiadott 

jegy így másolattal készült ami levágással lett a gépből eltávolítva. 



Tűs nyomtató nyomatkép minta

kopott 

festékszalag

jó festékezésű 

festékszalag

10 - 12-

szeres 

nagyítás



Monokróm lézer nyomtatású nyomat minta

(jegy másolat)

eredeti méret kb. 13-15-szörös nagyítás



Erősen nagyított nyomatok
(kb. 42-46-szoros nagyítás)

kopott 

festékszalagos 

nyomtatás 

képe

kellően 

festékes 

festékszalagos 

nyomtatás 

képe

színes 

lézer 

nyomat 

képe



Bizonylatok eredetiség ellenőrzése

•Bármely jegy (bizonylat) legyen az nyugta vagy számla formátumú beazonosítását 

legcélszerűbb a dátum és pontos idő segítségével elvégezni. 

•A jegylistán és a nap zárás listán minden jegytétel szerepel.

•Csak az a jegy tekinthető egy adott jegykiadógéppel kiadottnak, amely megtalálható a 

jegykiadógép jegylistáján és minden adata egyezőséget mutat.

•A jegykiadógép ellenőrzi a jegy kinyomtatás folyamatát, ha úgy ítéli meg, valami 

lemaradt a jegyről, akkor lerontja, ill. sztornózza, de ismételt jegykiadást nem végez.

•A záró elszámoláson szerepel a nyitás után kiadott jegylisták száma, amelyek így 

elszámoltathatóak (leadathatóak). 



Kétséges bevétel ellenőrzése, pontosítása

•A gép lehetőséget nyújt a bevételt teljesítő személyi pakkjának becsatlakoztatása 

mellett a kezelő jegylistáját, napzárását ismételten kinyomtatni. Szerviz kódú pakkal a 

gépben lévő összes kezelő adata kinyomtatható.

•Az EMKE 2010-1/M programjai a kezelői tevékenységet a gépben és a kezelő 

személyi pakkjában párhuzamosan gyűjti ezért, ha a személyi pakk elveszett vagy a 

tartalma kitörlésre került és a napzárás bizonylata iránt kétség merül fel, a gép pedig 

meghibásodott, akkor még  a szerviz a gépből és a személyi pakkból nagy 

valószínűséggel vissza tudja adni a tételes bevételt.

•Ilyen esetben a gépet, pakkot mielőbb a szervizbe kell küldeni, mert

•a gépben csak a utolsó kb. 4090 jegytétel szerepel,

•a pakk lefejtés vagy inicializálás a beírás mutatót a pakk elejére állítja.

•Ha egy kezelő adatát a gépből (pakkból) kívánják előkerestetni, akkor tilos:

•a gépet: reszetelni, újra indítani, adattárat rátölteni vagy

•a pakkot: törölni, tesztelni, inicializálni, bármiféle adattal feltölteni. 

A gépet és a kezelő pakkját haladéktalanul a szervizbe kell küldeni!



2018.
Összes 

gép 
darab-
szám

Adott
üzemeltetőn

kívüli gép 
darabszám

Összes 
javításra 

beérkezett 
gép 

darabszám

Adott
üzemeltetőn

kívüli, javításra 
beérkezett gép 

darabszám

Adott
üzemeltetőn

kívüli havi 
javítási 
százalék

Adott
üzemeltetőtől

beérkezett 
gép 

darabszám

Adott
üzemeltető
havi javítási 
százaléka az 

állomány 
arányában

január 3000 db 2303 db 408 db 248 db 10,77 % 160 db 22,96 %

február 3033 db 2336 db 437 db 280 db 11,99 % 157 db 22,53 %

március 3033 db 2336 db 393 db 249 db 10,66 % 144 db 20,66 %

április 3032 db 2336 db 394 db 241 db 10,32 % 153 db 21,98 %

május 3032 db 2336 db 437 db 275 db 11,77 % 162 db 23,28 %

június 3032 db 2336 db 443 db 274 db 11,73 % 169 db 24,28 %

július 3032 db 2336 db 428 db 258 db 11,04 % 170 db 24,43 %

augusztus 3038 db 2342 db 406 db 237 db 10,12 % 169 db 24,28 %

szeptember 3058 db 2362 db 412 db 240 db 10,16 % 172 db 24,71 %

október 3078 db 2382 db 441 db 247 db 10,37 % 194 db 27,87 %

november 3103 db 2407 db 440 db 273 db 11,34 % 167 db 23,99 %

december db db db db % db %

Összesen: 33471 géphó 25812 géphó 4639 db 2822 db 10,93 % 1817 db 23,72 %

Javító százalék adatok
2018. nov. 30.



A jegykiadógép zárópecsét
„kiesés” adatok

2018. dec. 01.

2017.
Összes 

társaság

Adott
üzemeltető

(696 db)

Egy másik

üzemeltető

(626 db)

További

összes

gép

január 6 5 1 0

február 4 4 0 0

március 4 2 1 1

április 3 3 0 0

május 8 6 2 0

június 3 2 1 0

július 6 3 3 0

augusztus 13 9 2 2

szeptember 13 10 3 0

október 7 5 2 0

november 12 8 4 0

december 9 7 1 1

88 64 20 4

2018.
Összes 

társaság

Adott
üzemeltető

(696 db)

Egy másik

üzemeltető

(626 db)

További

összes

gép

január 19 11 7 1

február 10 7 3 0

március 7 3 4 0

április 2 1 1 0

május 2 2 0 0

június 7 2 3 2

július 9 9 0 0

augusztus 17 12 5 0

szeptember 13 12 0 1

október 12 12 0 0

november 8 6 2 0

december

106 77 25 4



Vélekedések a 

szervizellátásról  



Munka szervezésünk
A mi elképzelésünk szerint

Szervezett csapatmunka



Munkaszervezésünk

A bírálóink szerint
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A polihisztor
magyarul: ezermester

nincs, amit meg nem javít

A szerviz mester 

Ez egy nagyszerű                   öröm lesz megjavítani!
gép,

készülék,

berendezés,

SZAKI (Szakmájának kiváló mestere)

Jellemző kijelentése:



A trendi munkaerő

A specialista
magyarul: szakértő

van amit megjavít

Jellemző kijelentése:

Ez egy nagyon bonyolult                  nem biztos, hogy javítható.
gép,

készülék,

berendezés,

nappali

tagozaton

is képzett



Szabad munkaerő piaci szereplő

A kontár
magyarul: szakszerűtlen

nincs amit megjavít

Jellemző kijelentése:

Ez            nincs            hozzá:                           de én…

alkatrész,

technológia,

dokumentáció,

új,

régi,

még,

már,

Holt biztos magában, 

kétséget sem ébreszt benne a szaktudása

FUSER (Bármit elfuserál = tönkretesz …)

Népnyelv szerint:

„OKJ-s profi” 

Egyszerűen: TITÁN (Mi nem, de Ti tán tudtok vele valamit kezdeni…)
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Munkatársaink

szerintünk

bírálóink szerint

lebecsülőink szerint

Mekk Elekek 
lelkiismeretes 

szakemberek 

felszínes 

munkavégzők
(mindennek nagy feneket kerítenek)
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