
 
 

A VSzP ENT.11 és ENT.12 elővételi pénztári program ismertetése 

 

Az ENT.11 és ENT.12 VSzP program változat a korábbi VSzP programokhoz képest azzal került 

módosításra, hogy egy olyan átalakítást kapott, amelynek következtében alkalmassá vált az 

adatpakkba betárolt, majd onnan lefejtett adatokból az egyszerűsített számlák, illetve az 

egyszerűsített számla sztornók kiemelésére és a NAV 3.0 követelmények szerinti továbbítására a 

VOLÁNBUSZ Dashboard felé. 

 

Minden lehetséges eleme az EMKE 2010-1/M típusú gép JT változatának alkalmazásra került 

úgy a hardverelemek, mint a működés szempontjából, a kezelés nem változott, csak bővült. A 

VSzP program alap funkciói az EMKE Kft. honlapján a Termékek fülre kattintva, majd az 

EMKE Volán Számlázó Programra lépve találhatóak meg. 

 

 

Az alap VSzP programtól az eltérés a következőkben jelentkezik: 

 

1. Az egyszerűsített számla megnyitásakor (MODE gomb néhány másodperces 

megnyomása hatására) a számla fejléc kiírása nem történik meg, hanem az eltárolásra 

kerül egy szoftver puffertárba. 

 

2. A későbbiekben a vevő név-cím adatok akár a vonali pakkból, akár a kezelő által 

megadott módon kerülnek betöltésre, azok is a puffertárba tárolódnak. 

 

3. A jegykiadógép számlához mindenképpen vár adószámot. Ha ilyet nem talál a vonali 

pakkbeli vevőtörzsben (a név-cím adatállományt tartalmazó vonali pakkban), akkor azt 

manuálisan kéri beadni. Az adószám, illetőleg a magánszemély adóazonosítója, valamint 

a Csasz a NAV által kidolgozott logikával ellenőrzött, a számban foglalt ellenőrző szám 

segítségével. Ilyen módon a NAV felé továbbítást akadályozó hibás adószám nem 

gépelhető be a gépbe, nem kerül a számlára. A magánszemély adóazonosítójának 

megadása helyett alkalmazható a magánszemély jel (M betű megadása). 

 

EEMMKKEE  
22001100--11//MM--JJTT  



2 

4. Az adószám manuális megadásakor hibás adószám esetén „Adószám hiba!”, hibás 

adóazonosító szám esetén pedig „Adóazonosító hiba!” üzenet íródik a kijelzőre. ENTER-

re ismét beírható az új adat, CL gomb nyomásra az adatbeírás megszakítható, a gép ekkor 

visszaáll alapállapotba. 

 

5. A magánszemély adóazonosítóját megadni lehet, ha megadásra kerül, akkor az a 10 

számjegy ellenőrzött. Ha az adószám megadást kérő kijelzőképre az „M” betű 

megnyomásával válaszol a kezelő, akkor azt magánszemélynek minősíti, aki számára az 

egyszerűsített számla kiadásra kerülhet adószám nélkül, ezért ekkor nem kér be 

adóazonosítót. A számlára az „Asz:” után a „Magánszemély” szó íródik. 

 

6. Az adószám megadása végén az ENTER kerül megnyomásra, akkor kinyomtatódik az 

egyszerűsített számla első példányának fejléce és annak adattartalma. Ezt követően 

végezhető a jegykiadás. Ha az ENTER helyett a MODE gomb kerül megnyomásra, akkor 

csoportos adószámot kér be a készülék, tehát csak annak eredményes megadásával kerül 

nyomtatásra a számla fejléce és abba a vevő adatok. 

 

7. Ha a NAV számellenőrző logikája szerint az adószám nem megfelelő, akkor az 

„Adószám hiba” vagy „Adóazonosító hiba” kerül kijelzésre. Ekkor az ENTER gomb 

megnyomásának hatására újra lehet a számot beírni. A CL gomb megnyomásával a 

számlakezdemény nyomtalanul törlődik. 

 

8. Eddigi kérésre a VOLÁNBUSZ Zrt. adószáma a jogi személyek adószáma közül 

kizárásra került. Ezt a program ellenőrzi, megadáskor nem fogadja el. 

 

9. Kilépés az  egyszerűsített számla állásból, az SML mint „menekülő gomb” használatával. 

Az SML gomb az egyszerűsített számla kiadásra állás után a vevő adat megadás bármely 

fázisa (lépése) közben megnyomva a program a pufferébe gyűjtött adatokat törli és 

visszaáll alapállapotba, a jegy formátumú bizonylatolásra. 

 

 

A VSzP ENT.11 és ENT.12 egyszerűsített számla készítésének lehetséges változatai: 

 

1. Új vevő felvétele, ekkor a számla formátumra állás után megjelenő „Név:” felirat után, be 

kell gépelni a vevő nevét, amely legfeljebb 32 karakter hosszú lehet. Ezt követi a cím 

bekérése, ekkor a címet kell szintén max. 32 karakter hosszúságban megadni. A cím 

befejeztével a gép kiírja az „Asz:”-ot, amire az adószámot kell megadni. Ez az adószám 

kontrolált. Tehát csak az ellenőrző számnak megfelelő értéket fogadja el a program. 

 

A név, cím vagy adószám beírása közben az SML gomb megnyomásával az adatbeírás, 

számlakészítés megszakítható (a számlakezdemény nyomtalanul törlődik), a gép visszaáll 

alapállapotba. 

 

A név, cím és adószám befejezése ENTER-rel lehetséges, azonban, ha az adószám után a 

MODE gomb van megnyomva, akkor csoportos adószámot (Csasz:) kér be a készülék. 

 

2. A gép adatpakkjában tárolt korábbi adószám nélküli vevő név-cím (törzsvevő vonali 

pakkbeli) állományból vevő előkeresést megvalósító, legfeljebb 6 számkarakter 

hosszúságú előkereső kód megadása esetén a gép puffertárába automatikusan betöltődik a 

név és a címadat, majd pedig, mint az előző lépésnél, az „Asz:”-tól lehetséges megadni 

manuálisan az adószámot (és a csoportos adószámot, ha szükséges). 
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3. Vevő név-cím-adószám adategyüttest tartalmazó vonali pakkbeli vevőadatra hivatkozó 

vevőkód megadása esetén a képernyőre kiíródott vevő név-cím, amennyiben nem 

megfelelő, akkor a piros CL gombbal lehet újabb kód megadásra állni a géppel (a 

kijelzőn ismét a „Név:” jelenik meg). Abban az esetben, ha ENTER gombbal kerül 

megválaszolásra a kiíródott vevő név, akkor a vevő név, cím és adószám betöltésre kerül 

a puffertárba, majd onnan azonnal ki is nyomtatódik az egyszerűsített számla első 

példányára. 

 

Ha a vevőkódhoz nem tartozik a vevőtörzsben adat, akkor az ENTER megnyomása után 

újra a „Név:” jelenik meg. Ekkor kilépni az SML gombbal lehet, egyébként újabb 

vevőkód vagy manuálisan beírt (új vevő) név adható meg. 

 

A „Név:” vevőkód beírásakor az SML gombbal ki lehet lépni az adatbeírásból és 

visszaállni alapállapotba. Ha a vevőkód már elfogadásra került a MODE gombbal és a 

tényleges név adat látszik a kijelzőn, akkor az SML-lel a kilépés nem lehetséges, csak a 

CL utáni új kód beírás állapotban. 

 

Ha a vevőtörzsből csak vevő név és cím kerül kiolvasásra (a vevőnek nincs adószáma), 

akkor az ENTER megnyomása után a vevő adatai a puffertárba gyűjtöttek. A kijelzőn az 

„Asz:” felirat jelenik meg és a vevő adószámát be kell írni. A helyes adószám az ENTER-

rel befejezhető, ezzel együtt a számlára a vevő adatok kinyomtatódnak. 

 

Abban az esetben, ha a pakkból kiolvasott vagy a kézi beírással megadott adószám helyes 

és a MODE gomb megnyomással lezárt, akkor csak a puffertárba kerül be az adat és 

lehetőség van a csoportos adószám megadására a kijelzőn megjelenő „Csasz:” felirat 

után. 

 

4. Vevő név-cím-adószám (-csoportos adószám), ha minden bent van a vonali pakkban 

tárolt állományban (vevőtörzs), akkor az előkereső számkód MODE gombbal történő 

megadása és a kiírt vevő név ENTER-rel történő elfogadásának hatására a számla első 

példányára kinyomtatódik a vevő összes adata. 

 

 

A pakklefejtő rendszer továbbhasználatának biztosítása: 

 

Az EMKE jegykiadógép vagy pénztárgép és számlázó célgép program változatok 

jegykiadógép tevékenységét a személyi pakkból lefejtő pakk.exe program kétféle számla 

címzett (vevő) azonosító rekordot állított elő. Legkorábbi a manuálisan bevitt vevő név-cím 

adatot jelző „L” rekord, később a pakkból vett vevő adatokat „P” rekordba tárolta le a 

pakk.exe. 

 

A VSzP ENT.11 és ENT.12 program egységesen „L” jelű rekordot állít elő a pakk.exe 

programmal történő személyi pakk lefejtés eredményeként, mégpedig úgy, hogy a pakkból 

vett vevőadatok, illetve a manuálisan készített vevőadatok az új vevő felvételére szolgáló 

manuális név-cím bevitellel azonosan, egységesen „L” rekordban kerülnek lefejtésre. Ilyen 

módon a lefejtett állomány a bevételfeldolgozó, illetve elszámoltató programok által 

zavartalanul használható, mert nem kap új rekordot. Megfigyelhető az is, hogy teljesen az „L” 

rekord szerkezete használt, ily’ módon a második tilde után a harmadik tildéig terjedő cím 

kiegészítésre kerül, az adószám, a csoportos adószám és az egyszerűsített számlaszám 

értékkel. Az elkészítés alatt álló, a Dashboard felé NAV formátumú adatfeladást biztosító 

program eligazításához a cím mezőben a cím-adószám-csoportos adószám és a számla száma 

„|” jellel van elválasztva. 
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Az ENT.11 és ENT.12 változatú VSzP program alapvető működése a Volán Számlázó Program 

leírásban található meg (https://emkekft.hu/vszp_1.pdf). A kezelésbe, működésbe belekerült 

változások pedig jelen leírásban. 

 

A VSzP programnál elhelyezett minták változtatást kaptak, amelyek azonban lényegében az 

elővételi pénztár esetében jelennek meg, egyrészt a 0-s vagy gyűjtővonal használat, amely 

járműfedélzeten nem alkalmas, valamint azon információk rányomtatása, hogy a pénztárhely hol 

működik, illetve az a tájékoztatás, hogy az elővételi jegy ülőhely foglalást nem biztosít. 

 

 

Adószámos 64 + 64 bájtos vevőadat rendszer 

 

A 2x64 karakter hosszúságú vevő név vagy cím adat valamelyikébe 16 karakter 

hosszúságban elhelyezésre került az adószám. 

 

Ekkor a vevőt azonosító számkód megadása, beírás vagy beszkennelés a kezelő-kijelzőre 

kiírt vevő név jóváhagyása után kiíródik a jegybizonylatra a vevő neve, címe és 

adószáma.  

 

Ez esetben mindegyik adatsor előtt egy 3 karakter és kettőspont tartalmú adat megnevező 

információ rányomtatott az egyszerűsített számlára. (Ebből látható: pakkból vett a név, 

cím adat.) 

 

Az adószám felismerése a vonali pakkbeli vevő adatból akkor lehetséges, ha az 49-től 64-

ig tartó bájtokra van elhelyezve az adószám. Mégpedig olyan konfigurációban, hogy az 

49. karakter pozíciótól kezdve „sz:”, majd az adószám a velejáró kötőjelekkel. (Az „sz” 

jelölés kis betűkódú kell, hogy legyen!)  

 

Az adószám ilyen kialakítású elhelyezéssel akár a név, akár a cím utolsó 16 pozícióját 

foglalja el a kinyomtatáskor mindig a név, cím, adószám sorrend jelenik meg a számlára 

nyomtatáskor. 

 

A név, illetve a cím adat és az adószám adat között nem használt karakterek esetében, ha 

az space-el van feltöltve, akkor az mint üres nyomtatási pozíció kinyomtatásra fog 

kerülni. Ha viszont hexa 0-val feltöltött, akkor a hexa 0 karakterek nem kerülnek 

kinyomtatásra.  

 

o Ilyen módon, ha a 32 nyomtatásban megjelenő karakter (beleérve a space-t is) van 

a név vagy a cím adatban, akkor az egy sorban fog megjelenni.  

o Ha legalább 33 karakter, akkor 2 sorban történik a megjelenítés.  

o Abban az esetben, ha a név vagy a cím adat meghaladja a 32 karaktert, akkor a 

számla vevő adatainak jobb áttekinthetősége érdekében a második sor 4 

karakterrel behúzásra kerül. 

  

https://emkekft.hu/vszp_1.pdf
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A thermonyomtató beépítés hatása 

(EMKE 2010-1/M-JT típus) 

1.) A jegybizonylat folyamatos kinyomtatása 

A thermonyomtató beépítésével lehetővé vált az a funkció, 

hogy amennyiben a jegybizonylat kiadása megkezdődött és az 

a bizonylat egyetlen tételes, akkor a tápfeszültség időszakos 

vagy hosszabb megszűnése nem gátolja a jegybizonylat teljes 

mértékű kinyomtatását. Ilyen módon a tápfeszültség 

csatlakozó kontaktus hibája, vagy szándékolt ki-, 

becsatlakoztatása nem ronthatja el a bizonylat elvárt képét. 

Mindezen lehetőség annak következtében nyílt meg, hogy a 

thermonyomtatóhoz saját, külön akkumulátor tartozik. 

2.) Számlabizonylat tépés elősegítése 

A számlabizonylat első és második példányának letépés 

művelettel való szétválasztására az impakt nyomtatós EMKE 

2010-1/M változatnál, a nyomtatás sebességéből adódóan 

"kényelmesen", lehetőség nyílt. A thermonyomtatós gép fix 

ideig vár az első példány letépésére, majd ezen időzítés 

leteltével nyomtatja ki a második példányt. 

3.) Nem jegybizonylatok elszámoltathatóvá tétele 

A nyitott helyzetű jegykiadógépből az elszámolás és a 

jegylista tetszőleges számban kinyomtatható. Ezen 

nyomtatványok utas részére történő véletlen vagy szándékos 

átadásának elkerülése céljából szigorú számadású 

nyomtatványként kerülnek kezelésre a gép programja által. 

A jegylista és az elszámolás megnevezésű nyomtatványok 

elszámoltatáskor a gépkezelőn számon kérhetőek, leadásuk 

elrendelhető. A nyomtatványok számbavételét a számlázó 

program önműködően elvégzi. A záró elszámoláson (Napi 

összesítő jelentés) a jegylista fejléc részen a Bizonylat lista 

felirat utáni első számjegy mutatja a gép nyitott állapotában 

kinyomtatott jegylisták számát, ha ez az érték nulla, akkor 

nem történt jegylista kinyomtatás. A második számjegy az 

elszámolások számát mutatja, ha nulla, akkor nem volt 

elszámolás bizonylat kinyomtatva. A visszamenőleges zárás 

kinyomtatáson ezek a számok már nem szerepelnek (csak az 

utolsó záráson). 

Ezen számok segítségével objektív értékek alapján 

követelhetőek meg a készített jegylista és elszámolás 

nyomtatványok leadása az elszámoltatáskor. 
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4.) Papírút felszabadítása  

A nyomtatófedél (az EMKE 2010-1/M felső kávájának kiemelhető fedele volt) rögzítése olyan 

módon került kialakításra, hogy az, csukló (valójában zsanérok) körüli elfordítással legyen 

nyitható, illetve csukható, ennek következtében a nyomtató papírtovábbító görgőpárja 

szétválasztható, oly módon, hogy az egyik görgő az EMKE 2010-1/M kávájának fedelével együtt 

elmozdítható. A fedél felnyitásakor a teljes papírút szabaddá válik, így a korábban (az impakt 

nyomtatónál) általában szervizproblémaként jelentkező papírbeszakadás és annak következtében 

keletkező papír fecnik eltávolításának problémássága (jellemzően szakszervizben végezhetősége) 

kiküszöbölésre került. 

A nyomtató fedél – a drop-out technikával azonosan – rögzítése egy bepattanó rugóval történik, 

így a nyomtató szerkezet vezető elemei nemcsak a helyére teszik a fedéllel felemelt görgőt, 

hanem a rugó elem rögzített helyzetben is tartja.  

 

 

Thermonyomtatós EMKE 2010-1/M-JT jegytépő fedél nyitás/csukás 

A nyomtató fedélnek a helyén rögzülését egy rugózó elem biztosítja. Nyitáskor a fedelet felfelé 

emelve és hátra felé billentve lehet kinyitni. A rugó elem rögzítéséből a fedél kb. 1-1,2 kp erő 

hatására szabadul ki. 

 
 

A fedél visszacsukása előtt a thermopapírt a 

fedél papírátvezető nyílásán keresztül vezetve 

kell befűzni. Ezt követően a fedelet óvatosan 

beleilleszteni a helyére, majd mindkét szélén 

kb. 1-1 kp erővel a rugós rögzítőbe kell 

bepattintani.  

  

Figyelem! 

A nyomtató fedél 

elölről nyílik felfelé! 

 
Jegytépő fedél  

nyitás / csukás 
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Papír befűzés 

A thermopapír 10 mm-rel szélesebb, mint a hagyományos 

papír, ezért a papírtartó tengelyre nincs szükség, a papírtartó 

fülek közvetlenül képesek a thermotekercset rögzíteni olyan 

módon, hogy a letekeréshez szabadon el tudjon a tekercs 

fordulni. 

A papírtekercs megfelelő behelyezése a tartóba úgy 

történhet, hogy a papírtartó alsó része felől fut le a papír (a 

jegykiadógép alap helyzetében ez a lefutás voltaképpen 

felfelé történik).  

A befűzés oldalnézetben az itt lévő ábrán látható.  

 

 

 

 

 

EMKE 2010-1/M-JT és EMKE 2010-1/M-JTT nyomtató hibajelzés a kezelő kijelzőn 

 

Lehetséges hibajelzések: Nyomtató hiba 

    Nincs papír 

    Fedél nyitva 

 

Nyomtató hiba hibajelzés esetén a készülék nyomtató vezérlő kártyájának meghibásodása 

feltételezhető. A nyomtató beépített akkumulátorral van ellátva, amely biztosítja a külső 

tápellátás nyomtatás közbeni megszűnése esetén a folyamatban lévő nyomtatási művelet 

befejezését. Ha ez a beépített akkumulátor lemerül vagy meghibásodik vagy a nyomtató vezérlő 

kártya meghibásodik, akkor a Nyomtató hiba felirat kerül a készülék kijelzőjére. Tápfeszültség 

nélküli nyomtatás nem kezdeményezhető. 

 

Nincs papír hibajelzés esetén a készülékbe töltött papírtekercs elfogyott. A papírkifogyást 

előjelző színezett papírrész a kifogyást megelőzve a kinyomtatott bizonylaton színes foltokban 

figyelmezteti a kezelőt a közelgő papírtekercs cseréjére. Papír gyártási hibából adódóan 

előfordulhat, hogy a papírtekercs folytonossága nem megfelelő és ha ez a hibás rész a 

papírfogyás érzékelőhöz érkezik akkor is a Nincs papír hibajelzés lesz tapasztalható. 

A hiba elhárítása a papírtekercs cseréjével, vagy a hibás papírszakasz kiiktatásával (a papír újra 

befűzésével) szüntethető meg. 

 

Fedél nyitva hibajelzés esetén a készülék nyomtatófedele nincs megfelelően lecsukva, ekkor a 

papírtovábbítás és a nyomtató megfelelő működésének feltétele nem biztosított.  

 

Mindhárom hibajelzés esetén a nyomtatási folyamatban lévő nyugta vagy számla bizonylat 

automatikusan sztornózásra kerül, miután a készülék működési feltételei helyreállnak. Bizonylat 

lista, Napi összesítő jelentés, Napi bevétel lista nyomtatás közben bekövetkezett papír hiba vagy 

papír kifogyás esetén a probléma elhárítását követően a bizonylat nyomtatása folytatódik. 

 

 

Szeged, 2022. április 05.  
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Egyszerűsített számla első példány minták 
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Áttekintő összefoglaló 
 

 

Az EMKE Kft. az EMKE2010-1/M típusú jegykiadógépek szerkezeti lehetőségein belül 

kidolgozott 2020. évtől a jegykiadógépek programjának olyan működésbeli módosításait, 

amelyekkel a szakmai és rendeleti, törvényi előírásoknak legmegfelelőbb funkcionalitását 

biztosítja a gépeknek. 

 

A számlázó célgép programos (VSzP) jegykiadógépek esetében a vevő adószám számlára ráírása 

a VSzP programmódosításával vált lehetővé. Ekkor a: 

 jelentkező új vevők (új számlaalany) esetén a kézi név, cím mellett az adószám megadása 

és személyi pakkba tárolása megvalósításra került, 

 azon vevő adatok esetén, amelyek kódszámmal kerülnek a vonali pakkbeli vevő 

törzsadattárból előkeresésre és a jegykiadógéppel a számlára ráírásra, de nincs 

adószámuk a vevő törzsadattárban, a jegykiadógép kéri a kézi adószám megadást, 

 amennyiben a vevő törzs tartalmazza az adott vevő adószámát, akkor a kódszámmal 

kiválasztott vevő számlájára a név, cím után az adószám automatikusan kinyomtatásra 

kerül, 

 a jogi személyiségű adóalany számára az adószám mellett a számlára csoportos adószám 

is ráíratható. 

 

A kézi adóügyi jel megadás a gép identifikációs adattára által szabályozottan jogi személy 

számára teljes 13 karakteres vagy 8 karakteres rövid formában történhet. A magánszemély 

adóazonosítója 10 vagy 13 karakteres lehet. 

 

Újabb fejlesztésként a követelményekhez igazításra került az elővételi pénztári jegykiadást 

gyorsító gyűjtővonal rendszer. A fejlesztés eredménye: a gyűjtővonali jegykiadás ezt követően a 

gyűjtővonal helyett, önműködően a tényleges menetrendi mező tényleges viszonylatára történhet. 

 

A bérletváltó kártyát használó, volt DAKK Zrt-s elővételi pénztárak számára a bérletváltó kártya 

használat megőrzése érdekében az EMKE Kft. által a vevő törzsadat állomány jelentős részének 

(több mint 5.000 db) adószámmal történő kiegészítése megtörtént. Ezen adatállomány biztosítja a 

bérletváltó kártya rendszer tovább használatát. 

 

Bérletkészlet kezelés, a korábbról a programban lévő papírbérletkészlet kezelés felfrissítésre 

került. 4 egymást váltó kezelőnek a bérletkészlete tölthető a gépbe. egy-egy kezelő 

megnyitásakor a program a kezelő zárókészletét veszi elő. A bérletféleségek sorozat és 

szelvényszám értékkel azonosítottak. A bérletkészlet használatakor egy-egy bérlet eladásakor az 

azonosítók a jegybizonylatra ráíródnak. A szelvényszám automatikusan megnövelésre kerül a 

következő azonos típusú bérlet bizonylatoláskor. 

 

A készpénzkímélő fizetés, a személyek közötti kontaktusok számának csökkentését 

szolgálandóan az ezredfordulót követően a jegykiadógéphez illesztett (becsatlakoztatott) 

vezetékes kommunikációjú POS terminál helyett egy korszerűbb, pay-pass fizetésre és vezetékes 

vagy GSM kommunikációra képes POS terminál illesztése megoldásra került. 

 

 

Kelt, Szeged, 2022. 04.12. 
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2020. évbtől végzett fejlesztések 
az EMKE 2010-1/M-JT és EMKE 2010-1/M-JTT típusú jegykiadógépek használati 

értékének szinten tartása érdekében 

 

I. 

1 Vonali pakkba töltött vevőtörzs adatállomány adószámmal kiegészítési 

eljárásának kidolgozása jellemzően pénztárgépek esetére 
 

Mintegy szükségmegoldásként kidolgozott eljárás, amely a pénztárgépi státuszú gépek esetében 

is használható. Az egyszerűsített számlán a vevő adatok megjelenítését szabályozatlanul 

biztosítja. A szükségmegoldás lényege: a vevő törzs név vagy cím adata, amennyiben nem 

haladja meg a 47 bájtot, oda 17 karakter hosszban a vevő adószáma beírható „Asz:” adat jelölés, 

majd az adószám „Asz:12345678-N-XX” formában. Ez az eljárás esztétikailag nem biztosít 

igényes vevőadat megjelenítést. A pénztárgépi programos jegykiadógépek esetében egyetlen 

lehetséges megoldás. Pontosabban részmegoldás, mert az új vevők részére begépelt adatok nem 

terjednek ki az adószámra. A vonali pakkból vett vevő név, cím adat automatikusan beíródik a 

számlára, de a vevő adószámának pótlólagosan a számlára íratását a VOLÁN5M3 program nem 

biztosítja. 

 

 

 

 

A számlázó célgép programos (VSzP) jegykiadógép program 

módosítása, továbbfejlesztése 
 

A VSzP programot felfrissítettünk, bővítettünk, illetve létrehoztunk olyan megoldásokat amelyek 

– megítélésünk szerint – a használhatóságát javítják a számlázó célgépes jegykiadógépeknek. 

Ezek az elkészültük sorrendjében: 

 

2 Elővételi pénztári gyűjtővonal újraalakítása 

 
A Szeged, Mars téri elővételi pénztári használatra kidolgozott gyűjtővonal aktualizálásra került a 

célállomások tekintetében. Módosításra került az elővételi használatú program, hogy a 

jegykiszolgálást gyorsító célállomási jegykiadás eredményének lefejtése során a vásárolt jegy 

valós vonalszáma és azon belül a valós viszonylata kinyerhetővé váljon. Ismertté téve ezzel a 

tényleges utazási viszonylatát a jegyváltó utasoknak. 

 

3 VSzP programos jegykiadógépi számlára az adószám megadás lehetőségének 

kialakítása a program továbbfejlesztésével 
 

A módosítás során meghagytuk azt a különbséget, amely a pénztárgépes programok 

egyszerűsített számla vevő adatainak megjelenítésében a ’90-es években alakult ki. Ez az eltérés 

első rátekintésre tájékoztatja az elszámoltatót (vagy más illetékest), hogy a vevő törzsből 

nyomtatottak-e a számlára a vevő adatai (ekkor a vevő „NÉV:” és „CÍM:” adatjelölő szöveggel 

kezdődnek) vagy új vevőként kézzel beírottak azok (ekkor nincs jelölő szöveg). 

 

Az adószám következőkben felsorolt számlára nyomtatási lehetőségei egységesen az „Asz:” 

jelölő szöveget írják ki. 
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3 a) Módosított kézi vevő adatbevitel  

A vonali pakkban nem tárolt vevő név, cím adatok adószám kiegészítéssel történő beírásának 

biztosítása, amely egységes, nyomtatásban áttekinthető vevő adat képet (név, cím, adószám 

sorrend) eredményez. A módosítás személyi pakkba történő adattárolása támogatja új vevők adat 

felvételét a vevőtörzs adatállományba. A kézzel beírt adószám a lefejtés után elektronikus tovább 

feldolgozáshoz, vevő adatbázisba kigyűjtéshez rendelkezésre áll (a bevétel feldolgozó program 

számára, mint a vevő cím adat). 

 

A számlakészítésnél a kézi vevő adatok beírásakor a név, majd a cím után az adószám kötelező 

megadását várja a módosított program. 

 

3 b) Pakkból vett vevő azonosító név, cím adathoz adószám kézi hozzáírása 

Azon vonali pakkból vett vevő adatok esetében, amelyekhez nem tartozik adószám, ott az 

automatikus számla vevőadat beírás meg áll a név, cím kinyomtatása után és kézi adószám 

megadást kér a VSzP program. Ez esetben az adószám csak a számla 2. példányáról gyűjthető, 

mert ekkor a személyi pakkba tárolás nem megoldható, ugyanis a bevétel feldolgozó programok 

az adószám külön kezelésére jelenleg nem felkészültek. 

 

3 c) Vevő adószám betárolás a vevőadatokhoz  

A VSzP programmódosítása felismeri a vevő név vagy cím mezőjének utolsó 16 bájtjára írott 

adószám adatot, amit a nyomtatásban mindig név, cím, adószám sorrendben jelenít meg.  

 

A kézi adószám megadás gép által elvárt hossza a gép identifikációs adattárában tárolt. 

Lehetséges a 13 karakteres teljes adószám vagy a 8 karakteres méret beállítása. Magánszemély 

adóazonosítója 10 karakteres kell, hogy legyen, de a 10 karakter helyettesíthető az „M” betű 

megnyomásával. 

 

4 A bérletváltó kártyás vevő állomány egy részének adószámmal ellátása 

 
A 2003. évtől a volt Tisza Volán Zrt-nél használt bérletváltó kártyás kezelésű vevőtörzs, amely 

mintegy 19.000 elemű saját forrásból vásárolt társas vállalkozói adószám kiegészítéssel került 

ellátásra több mint 5.000 vevő esetében. 

 
5 POS terminál közvetlen kapcsolata a jegykiadógéphez 

 
A korábban közvetlenül csatlakozó mágnescsíkos bankkártya kezelő (POS terminál) helyett egy 

pay-pass fizetésre alkalmas terminál csatlakoztatása. A jegykiadó és a POS egymással 

közvetlenül áll kapcsolatban mind addig nem fejezi be a jegykiadógép a bizonylatolást, amíg a 

POS vissza nem jelez. A visszajelzéstől függően jelzi a bankkártyás fizetést és kp kímélő 

gyűjtőbe helyezi a bevételt, vagy lerontja a bizonylatot a kapott negatív visszajelzés 

eredményeként. A negatív eredmény okát a POS a jegykiadógéppel a jegybizonylatra ráíratja. 

 

6 Adószám kezelésnek kiterjesztése a járműfedélzeti jegykiadógépekre 

 
A járműfedélzeten használatos, kizárólag vonal- és járatszám megadás után, viszonylatra 

lehetséges menet- és bérletjegy bizonylatolás egyszerűsített számla formátumú kiadása esetén 

úgy a kézzel beírt vevő adatok, mint a vonali pakkbeli vevőtörzsből a bizonylatra nyomtatott 

vevő adatok esetében lehetséges az adószámot megadni. (Mint a 3a), 3b), és 3c) pontokban írott 

eljárások.) 
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II. 

Elővételi pénztári gyűjtővonal újraalakítása 
valós menetrendi mező, valós megálló jelöléshez 

 

 

a) Bevezető 
 

Az elővételi pénztári menet- és bérletjegy vásárlás nem törvényszerűen áll összefüggésben az 

utazás megkezdésével. Jellemzője az is, hogy az egymás után következő jegyváltó személyek 

különböző menetrendi mezőkbe kérnek jegyet. Előfordul még az esetben is a különböző 

vonalra történő jegyváltás, ha egy családfő vásárol bérleteket, mert egyik családtag sem utazik 

(pl.: munkába, oktatásra) oda, ahová a jegyet vásárló. Az viszont jellemzője az elővételi 

pénztári jegyváltásnak, hogy a vásárolt jegyek viszonylatának egyik végpontja éppen a 

jegyvásárlás helye. A járműfedélzeti jegyvásárlás viszont rendre összefüggésben van az éppen 

kezdődő utazással, ebből következően minden utas ugyanarra a vonalra, járatra, de azon belül 

különböző viszonylatokra vált jegyet. Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép programja 

paraméterezéssel képes kiszolgálni a tipikus jegykiadási igényeket, hogy a különböző 

esetekben minél egyszerűbb kezeléssel, minél egyszerűbben lehessen az utast jeggyel ellátni. 

A 90’-es évek óta EMKE szlogen: az „Egy gomb (nyomás), egy jegy (kiadás)”. (Ez valójában 

akkor áll fenn, ha ugyanazon viszonylatú a következő jegy.) 
 

b) Gépkezelési alapváltozatok 
 

o A járműfedélzeti működési változatú EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógépen először 

vonalszámot kell beállítani, majd járatszámot, ezt követi a viszonylat beállítás (fel- és 

leszálló állomás), végül a menet-, ill. bérletjegybizonylat kiadás, ez 5 db kezelési művelet. 

Persze a járműfedélzeten a járatra beállítása után a következő járatig a jegykiadás már 

csak 3 művelet. 
 

o Az elővételi pénztári funkciókra alkalmas identifikációs adattárú jegykiadógépnél a 

járatszám beállítás elmarad, így ott 4 db kezelési művelettel lehet jegybizonylatot kiadni. 

Ha két egymás utáni jegykiadás ugyanazon vonal, ugyanazon viszonylatára kell, hogy 

történjen, akkor a jegyismétlés egy gombnyomásra előáll, ez a járműfedélzeten jellemző, 

azonban az elővételi alkalmazáskor ritka eset. 
 

 

További elővételi pénztári jegykiadógép kezelés egyszerűsítést (gyorsítást) biztosít az 

ezredfordulón kialakított gyűjtő vagy más néven 0-s vonal használata. A gyűjtővonalon 

maximum 98 db célállomás adható meg. A gyűjtővonalnak az a funkciója, hogy a gyakran 

használt menet-, illetve bérletjegy bizonylat kiadás eltérő vonalak, eltérő viszonylataiba 

egyetlen vonalon állva, mindössze a célállomás megváltoztatásával lehessen jegybizonylatot 

kiadni. Ekkor már csak 3 db kezelési műveletet igényel az elővételi pénztári jegybizonylatolás. 
 

A gyűjtővonal eredeti, még az ezredfordulós alkalmazásával kiadott bizonylatok lefejtett 

adatainak sajnálatos módon nem készült el sem a SZEBIR, sem más bevétel feldolgozó 

programban az a táblázatos átkonvertálása, amelynek eredményeként a gyűjtővonal valamely 

célállomására kiadott jegybizonylat a valós vonal, egy valós viszonylatának feleljen meg, 

vagyis a vonalra történő elővételi értékesítés nyomon követhetősége gyűjtővonalas 

jegybizonylatolás esetére nem került kidolgozásra. Aminek következtében a gyűjtővonali 

jegyértékesítésről csak korlátozott statisztika készíthető. (Övezet megállapítható, de valós 

menetrendi mezőre érvényesség nem.) 
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Az elővételi pénztári jegykiadógép kezelés további egyszerűsítése 

 

Az elővételi pénztári jegy bizonylatolás valós vonali, viszonylati gyűjtésének a járműfedélzeti 

jegykiadógép feldolgozó programjával végezhetőségének biztosítására és az elővételi pénztári 

munka további gyorsítására született meg a vonalkódos jegykiadás vezérlés, majd 2003-ban 

került opcióként kidolgozásra a jegykiadógéphez a bérletváltó kártya. A kártya egy 

szabványos méretű (ISO 7810 ID1), diffúziós nyomtatású plasztik kártya, amelyen 1D-s 

vonalkóddal ábrázolt a vonalszám, a viszonylat és a féleség. A bérletváltó kártyán 

elhelyezhető egy számlázást indító és vevőt azonosító második vonalkód is. 

 

A vonalkód beszkennelésével lehet a jegykiadógépet számlázásra állítani és a vevő adatait a 

számlára írni, majd a bérletváltó kód beszkennelésével a megfelelő vonal, megfelelő 

viszonylatára vezérelni és a vonalkódnak megfelelő típusú jegy bizonylatolását 

kezdeményezni. Ilyen módon biztosítva a feldolgozó rendszernek, hogy a jegyértékesítések a 

majdani érvényességi vonalhoz csoportosíthatóak legyenek a feldolgozás során. Ennél a 

bérletváltó kártyás rendszernél, az elővételi pénztári jegykiszolgálás két féle opciója állítható 

be: 

a.) a vonalkód beszkennelés hatására azonnal elkezdődik a jegybizonylatolás művelete. 

Egy műveletes jegybizonylatolás. 

b.) a beszkennelt adat egy további művelettel elfogadható (elindul a bizonylatolás), vagy 

törölhető. Két műveletes jegykiadás. 

 

Itt megjegyezve: 

a vonalkódos bérletjegyváltó kártya 18 éves példányainak a mai napig újranyomás nélküli 

alkalmazhatóságát két eredeti EMKE eljárás teremtette meg: 

a.) egyik: a vonalon a megállóhelyek monoton növekvő számkóddal jelölésének feloldása 

az úgynevezett ugráló megállóhely számozás (számkódolás) kezelésével a 

jegykiadógép által. Ekkor pl.: 

 a vonalon megszűnő 15.-ik megállót kihagyva a 14.-ik után a 16.-ik következhet 

 a 26 megállóhelyes vonalon a 18.-k és 19-ik megálló közé beszúrandó új 

megállónak a 27. számkódot adva a 18, 27, 19 megállóhely azonosító kódokat úgy 

a jegykiadógép, mint a feldolgozó program a helyén érzékeli. 

b.) másik: a számlázási cégnév, cím változás esetén csak a jegykiadógépek vonali  

pakkbeli vevő név, cím adattárába kell a megváltozott vevő adatot kicserélni. 

 

A vonalkódos rendszerben az EMKE 2010-1/M jegykiadógép képes kezelni (beszkennelés 

hatására bizonylatolni) a fix áras (jellemzően helyijárati díjtermékekre) jegyekre felvitt 

(rányomtatott) termékjelölő vonalkódot, továbbá vonalkódos előválasztással 

jegybizonylatolást végezni. Csatlakoztatható az elővételi jegykiadógéphez biankó 

bérletszelvényt kitöltő vagy bérletnyomtató karbon szalagos nyomtató. 

 
Új gyűjtővonali jegybizonylatolás, valós vonalra, viszonylatra 

 

A 2020. évben kialakult járványveszélyes helyzetben észleltük, hogy megnőtt az elővételi 

jegykiszolgálás igénye, ahol viszont a fedélzetihez hasonló módon járatszám és vonalszám 

beállítással lehetett (5 db, illetve 4 db kezelési művelettel) eljutni a jegybizonylat kiadásig. Az 

egyszerűbben, gyorsabban kezelhető gyűjtővonal alkalmazását azonban nem kívánták ismét 

bevezetni, mert akkor a feldolgozáskor nem kerülhetne az elővételi jegyforgalom vonalakra 

szétválasztásra.  
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Ezen probléma kezelése érdekében kialakítottunk egy álvonalat: a 00009 vonalszámút, 

amelyre összességében 98 db 0-s vagy gyűjtővonali viszonylathoz lehetséges hozzárendelni a 

valós vonal számot és azon a vonalon belül a valós viszonylatot, amelyre majd a bizonylatolt 

jegy érvényes lesz. Ezen 00009-es álvonal a módosított elővételi pénztári Volán Számlázó 

Programos jegykiadógép programja által automatikusan kezelt, így a pénztárosnak a 0-s 

vonalon mindössze a célállomást kell beállítania, és a jegykiadó gombot megnyomni (két 

kezelési művelet), amelynek hatására a bizonylatolás megtörténik, mégpedig oly módon, hogy 

a jegybizonylatolás során a jegyadat személyi pakkba tárolását megelőzi egy vonalszám 

személyi pakkba tárolási művelet. Ilyen módon a járműfedélzeti jegykiadógépek 

elszámoltatására kialakított program az elővételi jegyforgalmat is helyes vonal, illetve 

viszonylat értékekre tudja gyűjteni. 
 

Az elővételi pénztári 1 tételes jegybizonylatolás mellett a csoportos jegykiadás lehetséges, 

amikor nemcsak egy viszonylatra lehet több darabszámmal, hanem egy csoportos jegyen belül 

többféle viszonylatra is lehet jegyet kiadni. Ilyenkor a személyi pakkba, minden egyes 

jegytétel elé leírásra kerül annak a valós vonalszáma és viszonylata. 
 

A bizonylatolás végezhető egyszerűsített számla formátumban is, amikor lehetséges a vevő 

nevét-címét-adószámát kézzel beírni, vagy pedig a vonali pakkból számkód kézi beírás vagy 

bérletváltó kártya beszkennelés alapján azt előkeresni és az egyszerűsített számla fejlécébe 

beíratni. 
 

Elővételi vonali pakk állománygenerálás gyűjtő- és álvonallal együtt (informatikusok 

részére) 
 

Mivel az EMKEH.TXT-ből EMKEH.EMK állományt generáló parancs nem rendezi a 

vonalakat szám nagyságrendbe, a jegykiadógép programja viszont a négyzetes keresési 

algoritmusnál növekvő numerikus értékű vonalszám sorozatot vár, ezért a gyűjtővonalat, mint 

000000 számú vonalat az állomány első elemének kell betenni, a 2. elemnek egy olyan 

000009 számú vonalat, amely a .EMK állomány generálásakor legalább 800 byte helyet foglal 

(28 megállóhelyes vonal). 
 

A vonali pakk állomány generálását követően 000009 számú vonal kezdetétől az 

EMKEH.EMK állományba be kell tenni (a 000009-es vonalra rámásolni) azt az állományt 

(álvonalat), amely a 0-s vonal egyes viszonylataira megmutatja, hogy mi a valós vonalszám, 

illetve a fel- és leszálló szám. 
 

A 000009-es vonalszámú álvonal 8 bájtos egységekben tartalmazza a szükséges kódokat, 

mégpedig oly módon, hogy az 16 db félbájtként kezelt. 
 

Az első 6 db félbyte a vonalszám, amiből az első 4 a menetrendi mezőszám, a további 2 pedig 

az EMKE rendszerében használt menetrendi mezőn belüli útvonal azonosítóját jelenti. Az 

1000-nél kisebb menetrendi mezőszám érték 0-val elölről feltöltendő. A 13-14. félbájt a 

vonalon a felszálló állomás azonosítója (száma), a 15-16. pedig a célállomásé. 
 

Álvonal generálás alapadatai 
 

Az elővételi gyűjtővonal és a hozzátartozó 000009 álvonal generáláshoz szükséges adatokat 

egy Excel táblázatba célszerű összegyűjteni, ahonnan az EMKE szerviz szakembere elő tudja 

állítani a vonali pakkba betöltendő adatokat, beleszerkesztve a jegykiadógép által használt 

vonalak állományába. 
 

Elsőként: szükséges összeállítani az adott elővételi pénztári helyen leggyakrabban vásárolt 

jegyek célállomásainak listáját. A táblázat első oszlopába kell az állomás (pályaudvar, 

megállóhely) nevet beírni összesen 15 karakter maximális hosszúsággal. (Több útvonalon 

elérhető állomás esetén a névben jelölni kell az útvonalat a helyben szokásos módon.) 
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Figyelembe véve azon tapasztalatot, hogy egy elővételi pénztárban jellemzően olyan 

viszonylatra váltanak jegyet, amelynek egyik végállomása az elővételi pénztár. Az ettől 

mindkét végpontjában eltérő viszonylatú jegyváltás elenyésző mennyiségű. (pl.: Szeged- 

Szentes viszonylatra ritkán vesznek bérletjegyet Hódmezővásárhelyen) 
 

A gyűjtővonalon nem kiadható viszonylatú jegykiadáshoz a gyűjtővonalról át kell állni a 

váltandó viszonylatot tartalmazó vonalra, ott a viszonylatot beállítani, majd a jegybizonylatot 

kiadni. 
 

A célállomás neveknek sem abc szerinti rendezése, sem vonalszám növekedés szerinti sorba 

állítása nem szükséges. Az összeállított célállomás lista abc sorrendbe rendezett táblázatába a 

beállításhoz szükséges számkódot beírva elővételi pénztáros számára gépkezelési 

segédtáblázatként lehet használni jegybizonylatoláshoz. 
 

Másodikként: a célállomás táblázatba minden egyes célállomáshoz az egészárú menetjegy 

viteldíját kell beírni (a többi jegyféleség viteldíj értékét és a km övezetet a gép maga keresi 

elő). 
 

Harmadikként: a célállomás eléréséhez használható vonalszámot és azon a vonalon az annak a 

megállónak (jellemzően pályaudvar) számkódját kell a táblázatba beírni, ahol az elővételi 

pénztár van (pl.: a Szeged-Kecskemét vonalon a Kisteleki elővételi pénztár, mint jegykiadási 

hely nem a 01-es számú). Majd pedig a beírt vonalszámon a célállomás számkódját kell a 

táblázat utolsó oszlopába betölteni (lásd 1. sz. melléklet). 

 

 

III. 

Bevételbiztonsági szolgáltatások 

 
A VSzP ENT.11 és ENT.12 programok továbbviszik az EMKE jegykiadógépek esetében 

kialakított bevételbiztonsági szolgáltatásokat, amelyek a következők: 

 

1. Csoportos jegykiadásra állás 2 perc múlva befejeződik, így nincs lehetőség arra, hogy 

a valóságtól jelentősen eltérően megnyitott jegykiadást lehessen végezni. 

 

2. Sztornózás csak és kizárólag a legutolsóként kiadott jegybizonylatra valósítható meg. 

 

3. A jegybizonylat kiállítást követően azt sztornózni csak 2 percen belül lehetséges. 

 

4. A jegybizonylatolást követően kezelő akaratlagosan indított sztornózásánál a sztornó 

bizonylaton az összesen sor elején egy „K” betű szerepel. 

 

5. Amennyiben a jegykiadógép működésbeli probléma következtében sztornózza az 

általa előzőleg kiadott jegybizonylatot, akkor a sztornó bizonylaton nincs jelölőbetű. 

 

6. Ha a thermonyomtató valamely problémája fordul elő jegybizonylat nyomtatás 

közben, akkor a sztornó bizonylaton az összesen sorban a következő karaktert helyezi 

el a program: 

 

- Nyomtatóhiba: $ 

- Papírkifutás jegybizonylatolás közben: % 

- Kinyíló jegytépőfedél (amitől megáll a papírtovábbítás): & 
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7. A luftnyomtatás elkerülésére a jegybizonylatolás nem indul be nyitott 

nyomtatófedélnél, papír hiányában vagy pedig a nyomtató műszaki problémája esetén. 

 

8. A jegykiadógéppel kiadott nem jegybizonylatok időbélyeggel és jegykiadógép 

számmal ellátottak, így azok később beazonosíthatóak. 

 

9. Nem jegybizonylat jegykénti átadásának gátolása céljából a napi összesítő jelentés 

bizonylatlistáján a bizonylatlista felirat után 3 db számjegy kerül nyomtatásra (lásd: 

19. oldal), amelyből az első mutatja azt, hogy a gép nyitott állapotában (a kezelő 

tevékenységeként) hány db elszámolási nyomtatvány került kiállításra. A második 

mutatja azt, hogy hány db jegylistát készített a kezelő. A harmadik pedig azt: 

bérletkészlet módosítás hány alkalommal történt. Ezen mutatószámok segítségével 

elszámoltatáskor bekérhetőek a bizonylatok és azokon ellenőrzések végezhetőek, 

illetve meglétük bizonyítja, hogy az utasnak menetjegyként azok egyike sem került 

átadásra. 

 

10. A napi összesítő jelentésen a napnyitáskori és napzáráskori GT feltüntetett, tovább 

feldolgozáshoz feladott. 

 

 

IV. 
Elővételi pénztárosi papír bérlet készlet kezelés 

 

 

Értesültünk arról, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt-nek elővételi pénztárra nézve kétféle bérlet 

kiszolgálási elképzelése merül fel: 

Az egyik, hogy maga az elővételi pénztári jegykiadógép kezel egy nyomtatót, amely 

megfelelő védelemmel ellátott papír bérletszelvény rolnira tölt ki bérleteket. 

A másik, hogy az elővételi pénztáros nyomdai papírbérlet kötegekkel van felszerelve és abból 

végez bérletkiszolgálást. Ekkor a jegykiadógép csak bizonylatol (számla vagy nyugta). 

Az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép 2014. év óta tud bérletkészleteket nyilvántartani. A 

gép szerviz által állítható identifikációs adattárában vannak a néhány betűkombinációval 

jelzett bérletféleségek jelöve. Ha időközben ezek változtak, akkor kérjük jelezni, hogy azt 

áttölthessük.  

A VOLÁNBUSZ Zrt. standardjaihoz közelítő bizonylatformátumok egyik-másik formáján 

látható a bérletszelvény csoport és sorozatszáma feltüntetve, amelyet a gép egy-egy 

bérletszelvény értékesítésekor eggyel növel. Kettő vagy több, azonos bérletszelvény egyidejű 

értékesítésénél kettő vagy több darabbal növel.  

Az alábbiakban az interneten is elérhető számlázó célgép program leírás 3.11 fejezete írja le a 

bérletszelvény készlet kezeléshez szükséges tudnivalókat. 

 

 

Elővételi pénztári bérletkészlet kezelés 
 

Elővételi pénztári bérletkészlet a VSzP ENT.12 és VSzP ENT.11 programban: 
   

- 4 kezelőhöz (pénztáros) rendelten 4 × 60 féle bérlet típus használható  

- a kezelők csak azon bérletféleségeket tudják használni amelyeknek az adattárban van 

azonosító kódjuk 



17 

 

- a kezelők a törzsszámuk alapján összerendeltek a bérletkészleteikkel 

- a jegykiadógép megőrzi egy kezelő beállított jegykészletét akár 3 váltótársának 

jegykészlete mellett 

- a legrégebben használt kezelő bérletkészlete törlődik egy ötödik kezelő megnyitásakor 

- a bérletek sorozatszáma 4 számjegyű, szelvényszáma 6 számjegyű (kisebb számnál 

elöl nullával feltöltve) 
 

Bérletkészlet használat: 
 

- a nyitási folyamat során a pénztáros a bérletkészletéről lista nyomtatódik 

- a jegyárusítás során a bérletkészlet módosítható, arról a gép automatikusan újabb listát 

nyomtat  

- a jegylistán feltüntetett hány alkalommal történt a bérletkészlet módosítása 

- napzárás (műszakzárás) része a záró bérletkészlet kinyomtatása 
 

Módosítás a bérletkészletben: 
 

Egy bérletféleség utolsó tagjának értékesítése után a féleséghez új bérlettömb sorozat és 

kezdő szelvényszáma adandó meg: 

- space után % gomb nyomásra sorra kijelzettek a kezelő kijelzőn bérlet féleségenként a 

sorozat és sorszámok.  

- ha CL gomb megnyomott, akkor lehet a kijelzett féleségnek új szorozat és 

szelvényszámot megadni  

- ENTER-re a következő féleség kijelzett 

 

 

Papír bérletkészlet feltöltés 

 

A gép 48 féle bérlet típust képes tárolni kezelőnként és négy fő kezelő készletét tartja nyilván. 
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Gépben tárolt (ismert) pénztáros elővételi pénztári nyitás bizonylata 

 
  

hagyományos nyitás bizonylatrész 

elővételi pénztár helye 

A személyi száma alapján beazonosított 

kezelő záró bérletkészlete nyitáskor kiíródik, 

mint nyitó készlet  

pénztáros előző zárás után megmaradt bérletkészlete 

pénztáros törzsszáma 
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Bérlet értékesítés 

Műszak zárás 

elszámolási nyomtatások száma 

bérletkészlet módosítások száma 

jegylista nyomtatások száma 

eladott bérletek 

pénztáros törzsszáma 

megnövekedett szelvényszámok 
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  Új 

személyiszámú 

pénztáros 

nyitása 
Bérlet sorozat- 

és szelvény-

számok 

beállítása Bérlet 

értékesítések 

Műszak zárás 
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A thermó nyomtatós, tabletes kezelőfelületű elővételi pénztári jegykiadógép jellemzői 
 

A tabletes kezelő-kijelző felületű, thermonyomtatóval épített EMKE 2010-1/M-JTT típusú 

VSzP 2.14T8E jelű számlázó programos jegykiadógépből összességében 84 db van a 

VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében, amelyekbe a VSzP ENT.11 és ENT.12 program 

betölthető. A tabletes, thermós jegykiadógép változat a fedélzeti jegykiadógéphez hasonlóan 

több funkcionális kiegészítést, bővítést kapott a közelmúltban. 
 

A VSzP jegykiadógép program elővételi adattárral feltöltve alkalmas: 

 kiválasztott helyközi vonalra, vagy helyijárati területre érvényes (menet- és bérlet) jegyek 

bizonylatolására, a bizonylaton a jegy adat PDF 417 kódolású feltüntetésével, 

 az emeltszintű szolgáltatású vonalakra kiadott menetjegyhez automatikus kiegészítő jegy 

kiadásra, 

 helyközi jegyek gyűjtővonali, pont-pont közötti egyszerűsített jegykiadására (valós 

vonalszám és fel-, leszállóhely számokkal jellemzetten lefejtéshez, tovább feldolgozáshoz 

a pakkba tárolva), 

 egyszerűsített számla kiadására a vevő adószámának feltüntetésével, amely történhet: 

o új vevő manuálisan bevitt adataival, vagy  

o vonali pakkbeli vevő név, címhez manuálisan 8 vagy 13 jegyes adószám kiegészítéssel 

vagy magánszemély adóazonosítóval, illetve „Magánszemély” megjelöléssel, vagy 

o vonali pakkból vett vevő név, cím, adószám kiolvasásával, 

 opcionális hardver kiegészítéssel: 

o 1D vonalkódos „bérletváltó kártyával” gyorsítható, pontosítható a jegyváltás, a 

számlázás vagy együtt mindkettő művelet - papír illetve plasztik alapú kártyával,  

o bankkártyás viteldíjfizetés elfogadási képesség, 

o az éppen aktuális e-jegy rendszer használata, 

o NAV kapcsolat teljesítésére   

 

Elővételi pénztári jegykiadása „nullás” vonal használatánál 
 

Még az elmúlt évezredváltástól használatos az elővételi pénztárban az úgynevezett gyűjtő 

vagy 0-s vonali jegykiadás, amely biztosítja a 0-s vonalon állás esetén, hogy az adott elővételi 

pénztárban mindössze 2 számjegy billentyűzésével lehetséges legyen a leggyakrabb 

célállomásokra történő jegykiadáshoz szükséges viszonylatot beállítani. 
 

A 2020. évi módosítás lényeges eleme, hogy az elővételi pénztári jegykiadásnál egyrészt 

kiemeltük a 0-s vonal-ra állásnak a személyi pakkba történő betárolását, ilyen módon 

semelyik tovább feldolgozó programban a nem létező 0-s vonal, mint menetrendi mező, nem 

létező vonala akadályt nem jelent. 
 

Másik nagy változás volt, hogy a 0-s vonali menetjegyváltásnál, ha az emeltszintű 

szolgáltatásra vonatkozik, akkor ott is a jegykiadógép automatikusan csoportos jegykiadásra 

áll és a menetjegy mellé egy emeltszintű szolgáltatási jegyet is egyetlen gombnyomásra kiad 

(a jegyek fizetendő díja összegzett a gép által). 
 

A harmadik változás pedig az, hogy az immáron láthatatlanná tett 0-s vonalon történő 

jegykiadásnál a jegykiadógép a személyi pakkba nem egy 0-s vonali viszonylatot tárol be, 

hanem egy vonalváltást arra a vonalra, amelyen a célállomás elhelyezkedik. Ezt követően 

ezen a valós vonalon a valós fel- és leszállóhely számot rendeli a váltott jegyhez (ez a 

kecskeméti gócponti elővételi pénztár esetében szépen látható, hogy a valós vonalon nem 

mindig 1-es (járatindulási pont) a kecskeméti autóbusz-pályaudvar, hanem az egy közbülső 

megállóhelyszámot mutat). 
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A 0-s vonal generálásához az adott elővételi pénztárhelyen kitöltendő gyakori viszonylatok 

adatait a következő táblázatba kell betölteni, amely alapján a 0-s vonalat generáljuk majd a 

jegykiadás támogatására a jegypénztárosnak egy abc sorrendbe rendezett állományt bocsátunk 

rendelkezésre. 
 

 

Szerkesztő tábla kitöltési útmutató 

1. A 0-s vonal szerkesztő táblázatban összességében 98 célállomás jelölhető ki. Az első 

mindig az az autóbusz állomás, ahol az elővételi pénztár működik.  

2. A célállomás megnevezéseket 15 karakter hosszúságban célszerű azonosan használni a 

vonali állományban lévő megállónevekkel. 

3. Azon célállomásokat, amelyekhez emelt szintű szolgáltatású vonalon utazhat el az utas, 

ott a menetjegyhez a jegykiadógép automatikusan hozzáadja az emelt szintű szolgáltatási 

jegytételt (két tételes lesz az egyedi jegy (csoportos jegy), utazó csoport számára is 

egyetlen bizonylaton kiadható a több utas számára szolgáló jegy) 

4. Az emelt szintű szolgáltatású vonalak jelzésére a megfelelő rovatban 1-est kell elhelyezni, 

a nem emelt szintű szolgáltatású vonalat 0 jelöli. 

5. A viszonylatra történő jegykiadás a 0-s vonalon úgy a jegyre történő adatrányomtatás, 

mint a személyi pakkba történő adateltárolás a tényleges vonalra és viszonylatra történik, 

amelyet a lefejtéskori állománynál kell kitölteni.  

A fel- és a leszálló állomás mindig 2 számegyű, míg a vonalszám 4-től 6 számjegyig 

változhat. Fontos, hogy a lefejtéskori vonalszámon pontosan azon felszálló állomás és 

leszálló állomás jelenjen meg, amely a későbbi statisztikai felhasználáshoz pontosan írja 

le a közlekedési viszonylatot. 

6. A megküldött 0-s vonal generálásához használandó táblázatot kitöltés után kérjük 

visszaküldeni az aktuális, teljes közlekedési vonalállománnyal (EMKEH.TXT), valamint a 

használatos vevő név, cím állománnyal együtt, hogy össze tudjuk szerkeszteni a 0-s 

vonalat tartalmazó elővételi vonali pakk állományt, olyan formában, hogy azt csak a 

vonali pakkba betölteni kelljen. 

7. A 0-s vonalat a 2020-ban kidolgozott valós vonalszám és viszonylat betárolással 

működően egyik jegykiadógép program sem tudja kezelni. A kezeléshez a thermos gépek 

esetében a 2.11ET, a hagyományos gépek esetében 1.15 0E számú programot és a hozzá 

való identifikációs adatállomány kell a gépbe betölteni. (amihez a készüléket szervizünkbe 

szükséges beküldeni) 

8. Ezen elővételi pénztári program identifikációs adattár rendelkezésre bocsátása és a 0-s 

vonal állományának generálása az átalánydíj szervizellátás keretében, térítésmentesen 

történik. (Az eljárás és a programváltozat szerzői jogai EMKE Kft. általi fenntartása 

mellett.) 

Mintaként megküldjük a Kecskemét, aut.áll. és Szeged aut.áll. elővételi pénztárában 

használatos jellemző vonalakból összeállított táblázatot, valamint azt a ABC-s sorrendbe 

rendezett listát, amely a jegykiadást végző pénztáros munkáját segíti. 
 

A 0-s vonali állomány megszerkesztésében, táblázatának kitöltésében, a PAKK.EXE 

programmal lefordításában, a szerviz átalánydíj keretében segítséget nyújtunk, illetve a 

megoldást elkészítjük. 
 

Szeged, 2021. július 01. 
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Kecskemét 01 0 0 0 0 0 Kertészeti kuta 51 310 0 03 11 5237

Bp., Népliget 02 1680 0 29 01 10801 Kunszállás, aut 52 465 0 01 20 5217

Bp., Népliget 03 1680 1 03 01 1090 Kunbaracs, afor 53 560 0 03 23 52371

Örkény, pv. el. 04 650 0 03 21 5245 Kunbaracs, afor 54 650 0 03 26 5237

Nagykörös,Cifra 05 370 0 01 15 5510 Kunadacs,kh. 55 745 0 03 28 5235

Cegléd,aut.áll. 06 650 0 31 27 1348 Ksztmiklós,Kálv 56 1120 0 03 44 5238

Városföld,kh 07 370 0 01 15 5214 Ksztmiklós,Kálv 57 1490 0 01 14 5387

Kkfháza,aut.áll 08 560 0 01 15 5215 Ksztmárton,aut. 58 1120 0 03 33 5208

Kkfháza,aut.áll 09 560 1 03 08 1092 Ksztmárton,aut. 59 1120 1 03 11 1085

Kemét, Szélmalo 10 250 0 49 45 5075 Kiskunmajsa 60 1120 0 01 10 5216

Kemét, Katonate 11 250 0 01 07 55301 Határút (4622) 61 250 0 01 12 5203

Kkfháza,Petőfi 12 465 0 01 14 5255 Határút (5211) 62 560 0 03 28 5238

Jszállás, v. át 13 370 0 01 16 5221 Dújváros, Dózsa 63 1680 0 01 14 1529

Jszállás, Posta 14 465 0 01 18 5220 Dújváros, Dózsa 64 1860 0 03 46 5227

Bugac, kh 15 745 0 01 25 5222 Dújváros, aut. 65 1680 0 17 47 14991

Izsák,Rendőrség 16 650 0 01 22 5225 Dújváros, aut. 66 1860 0 03 47 5227

Fülöpszállás,kh 17 745 0 02 27 52271 Dföldvár, aut. 67 1300 0 02 37 52271

Fülöpszállás,kh 18 840 0 03 31 5227 Dföldvár, aut. 68 1490 0 03 45 5227

Solt, Aranyk. t 19 1120 0 02 36 52271 Öcsöd, SzabadTs 69 1300 0 03 38 5208

Solt, Aranyk. t 20 1300 0 03 40 5227 Öcsöd, aut. vt. 70 1300 1 03 13 1085

Szszállás, aut. 21 840 0 01 37 52331 Kalocsa,aut.áll 71 1680 0 01 53 52322

Szszállás, aut. 22 930 0 01 40 5233 Kalocsa,aut.áll 72 1860 0 03 72 5227

Szszállás, aut. 23 1120 0 01 11 5387 Kalocsa,aut.áll 73 2200 0 01 61 5232

Ballószög, kh. 24 310 0 01 21 5224 Szeged,aut.áll. 74 1680 0 25 01 50764

Helvécia, kh. 25 310 0 01 21 5223 Baja,aut. áll. 75 2200 0 01 48 5219

Lakitelek, aut. 26 560 0 01 23 5203 Pécs, aut. áll. 76 3410 0 01 18 1524

Lakitelek, aut. 27 560 1 03 07 1085 Eger, aut. áll. 77 3130 0 31 01 1348

Nyárlőrinc, kh. 28 370 0 01 12 5210 Páhi, kh. 78 840 0 01 28 5226

Nyárlőrinc, bej 29 370 1 03 06 1085 Csongrád, aut. 79 1120 0 01 28 5255

Tiszakécske,VH 30 650 0 01 30 5202 Csongrád, aut. 80 1120 1 03 10 1092

Tkécske, Templo 31 745 0 01 35 5205 Békéscsaba, aut 81 2520 0 03 82 5208

Tiszaug, kh. 32 650 0 01 21 5210 Gyula 82 2830 0 03 88 5208

Tiszaug, kh. 33 745 0 01 29 52101 Cserkeszőlő,aut 83 930 0 03 30 5208

Tiszaug, kh. 34 650 1 03 08 1085 Cserkeszőlő,aut 84 930 1 03 23 1087

Szarvas,aut.áll 35 1680 1 03 16 1085 Cserkeszőlő,aut 85 1120 0 01 07 5211

Matkó, alsó 36 370 0 01 22 52201 Csépa,aut. for. 86 930 0 01 32 52101

Orgovány,aut.fo 37 650 0 01 28 5220 Bócsa, Pipagyú. 87 745 0 01 24 5219

Szentkirály,kh 38 370 0 01 21 52031 Siófok 88 3130 0 17 23 14991

Soltvadkert,aut 39 930 0 01 14 5218 Hajós, Pincék 89 1680 0 01 11 1524

Kiskőrös, vh. 40 1120 0 01 37 5232 Jásszentlászló 90 930 0 01 08 5216

Kerekegyháza,au 41 370 0 01 12 5228 91

Kerekegyháza,au 42 465 0 03 17 5237 92

Fülöpjakab,aut. 43 465 0 33 22 5279 93

Fülöpjakab,aut. 44 560 0 01 24 5217 94

Fülöpháza,Iskol 45 465 0 01 16 5231 95

Fülöpháza,Iskol 46 560 0 01 23 5233 96

Fülöpháza,Iskol 47 650 0 01 08 5387 97

Ágasegyháza,aut 48 465 0 01 17 5225 98

Ladánybene,aut. 49 465 0 01 23 5240 99

Ladánybene,aut. 50 560 0 01 20 5242 2021.07.01

Gócponti pályaudvari 0-s vonal szerkesztő tábla

Pénztárhely: Kecskemét, aut.áll.

Céllállomás

max. 15 

karakter

(Courier New 

betűtípus)
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Gócponti pályaudvari 0-s vonal 
célállomás ABC sorrendben 

(Kecskemét, Noszlopy Gáspár park) 

 

5225  Ágasegyháza,aut 48 

5219  Baja,aut. áll. 75 

5224  Ballószög, kh. 24 

5208  Békéscsaba, aut 81 

5219  Bócsa, Pipagyú. 87 

10801  Bp., Népliget 02 

1090  Bp., Népliget 03 

5222  Bugac, kh 15 

1348  Cegléd,aut.áll. 06 

52101  Csépa,aut. for. 86 

5208  Cserkeszőlő,aut 83 

1087  Cserkeszőlő,aut 84 

5211  Cserkeszőlő,aut 85 

5255  Csongrád, aut. 79 

1092  Csongrád, aut. 80 

52271  Dföldvár, aut. 67 

5227  Dföldvár, aut. 68 

14991  Dújváros, aut. 65 

5227  Dújváros, aut. 66 

1529  Dújváros, Dózsa 63 

5227  Dújváros, Dózsa 64 

1348  Eger, aut. áll. 77 

5231  Fülöpháza,Iskol 45 

5233  Fülöpháza,Iskol 46 

5387  Fülöpháza,Iskol 47 

5279  Fülöpjakab,aut. 43 

5217  Fülöpjakab,aut. 44 

52271  Fülöpszállás,kh 17 

5227  Fülöpszállás,kh 18 

5208  Gyula 82 

1524  Hajós, Pincék 89 

5203  Határút (4622) 61 

5238  Határút (5211) 62 

5223  Helvécia, kh. 25 

5225  Izsák,Rendőrség 16 

5216  Jásszentlászló 90 

5220  Jszállás, Posta 14 

5221  Jszállás, v. át 13 

52322  Kalocsa,aut.áll 71 

5227  Kalocsa,aut.áll 72 

5232  Kalocsa,aut.áll 73 

55301  Kemét, Katonate 11 

5075  Kemét, Szélmalo 10 

5228  Kerekegyháza,au 41 

5237  Kerekegyháza,au 42 

5237  Kertészeti kuta 51 

5232  Kiskőrös, vh. 40 

5216  Kiskunmajsa 60 

5215  Kkfháza,aut.áll 08 

1092  Kkfháza,aut.áll 09 

5255  Kkfháza,Petőfi  12 

5208  Ksztmárton,aut. 58 

1085  Ksztmárton,aut. 59 

5238  Ksztmiklós,Kálv 56 

5387  Ksztmiklós,Kálv 57 

5235  Kunadacs,kh. 55 

52371  Kunbaracs, afor 53 

5237  Kunbaracs, afor 54 

5217  Kunszállás, aut 52 

5240  Ladánybene,aut. 49 

5242  Ladánybene,aut. 50 

5203  Lakitelek, aut. 26 

1085  Lakitelek, aut. 27 

52201  Matkó, alsó 36 

5510  Nagykörös,Cifra 05 

1085  Nyárlőrinc, bej 29 

5210  Nyárlőrinc, kh. 28 

5220  Orgovány,aut.fo 37 

1085  Öcsöd, aut. vt. 70 

5208  Öcsöd, SzabadTs 69 

5245  Örkény, pv. el. 04 

5226  Páhi, kh. 78 

1524  Pécs, aut. áll. 76 

14991  Siófok 88 

52271  Solt, Aranyk. t 19 

5227  Solt, Aranyk. t 20 

5218  Soltvadkert,aut 39 

1085  Szarvas,aut.áll 35 

50764  Szeged,aut.áll. 74 

52031  Szentkirály,kh  38 

52331  Szszállás, aut. 21 

5233  Szszállás, aut. 22 

5387  Szszállás, aut. 23 

5202  Tiszakécske,VH 30 

5210  Tiszaug, kh. 32 

52101  Tiszaug, kh. 33 

1085  Tiszaug, kh. 34 

5205  Tkécske, Templo 31 

5214  Városföld,kh 07 
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Szeged         01 0 0 0 0 0 Kiskunmajsa, aut 51 840 0 1 41 5056

Algyő vá.bej.út   02 310 0 1 22 5003 Kiskunfélegyháza 52 1120 0 1 37 5075

Hmvásárhely, Tóa  03 465 0 1 22 5005 Kinkunhalas, aut  53 1300 0 1 55 5056

Hmvásárhely, aut   04 560 0 1 21 5005 Szatymaz, ABC       54 310 0 1 17 5059

Sándorfalva aut   05 310 0 1 18 5002 Szatymaz, vá.    55 370 0 1 18 5059

Sfalva Csuka u.   06 370 0 1 21 5001 Külsö-öszeszék     56 465 0 1 27 5059

Dóc, Községháza   07 465 0 1 30 5001 Zöldmező aut. ford.     57 560 0 1 31 5059

Ópusztaszer, Kh   08 560 0 1 34 5001 Jánosszállás, k  58 310 0 1 36 5070

Baks, aut. vt.    09 745 0 1 41 5001 Szatymaz,Rózsa    59 370 0 1 19 5060

Baks, aut.vt.Kis  10 840 0 1 39 5064 Kömpöc            60 745 0 1 30 5066

Csanytelek       11 840 0 1 47 5001 Szatymazi elág.   61 310 0 1 17 5062

Tömörkény, aut.  12 1120 0 1 55 5001 Balástya Kultur   62 465 0 1 18 5070

Csongrád, aut á.  13 1120 0 1 69 5001 Kistelek, aut.v    63 560 0 1 22 5070

Szentes, aut.áll  14 1120 0 1 39 5010 Pusztaszer, kp.  64 745 0 1 29 5070

Orosháza, aut.ál  15 1120 0 1 27 51601 Pusztaszer, mt.   65 840 0 1 32 5070

Deszk           16 310 0 1 11 5016

Klárafalva       17 370 0 1 15 50151

Ferensszállás     18 465 0 1 16 50151

Kiszombor         19 560 0 1 19 50151

Makó, aut  áll.  20 650 0 1 22 50151

Kulipintyó csárd 21 310 0 1 16 5050

Újszentiván, Kh  22 310 0 1 12 5025

Tiszasziget, Kh  23 310 0 1 15 5025

Kübekháza, aut.v  24 370 0 1 16 5025

Röszke, Szent A.  25 310 0 1 12 5030

Röszke, Bem u.   26 370 0 1 15 5030

Röszke, O.határ     27 465 0 1 18 5030

Kissor           28 560 0 1 37 5033

Domaszék, Kh     29 310 0 1 12 5041

Mórahalom, aut.  30 465 0 1 25 5034

Ásotthalom, aut   31 560 0 1 35 5034

Ásotthalom, Kiss 32 650 0 1 37 5033

Halastelek       33 745 0 1 43 5034

Gátsor           34 840 0 1 48 5034

Domaszék (bej.)  35 310 0 1 11 5041

Szabó-kovács  36 310 0 1 13 5045

Zákányszék, aut  37 465 0 1 21 5045

Ruzsa - vágó     38 650 0 1 36 5045

Ruzsa, aut.vt.   39 745 0 1 45 5045

Öttömös, ABC      40 840 0 1 49 5045

Öttömös Dobó-tanya,  41 930 0 1 52 5045

Pusztamérges, a   42 930 0 1 62 5045

Bordány, aut.vt   43 370 0 1 24 5050

Üllés, aut. vt.  44 560 0 1 31 5050

Siposhalom        45 650 0 1 42 5049

Kígyós           46 745 0 1 - -

Zsombó, csárda   47 310 0 1 15 5056

Zsombó, aut. vt  48 370 0 1 17 5056

Forráskút,aut.v   49 465 0 1 23 5056

Csólyospálos, p  50 650 0 1 31 5055 2021.07.01

Fejpályaudvari 0-s vonal szerkesztő tábla

(Szeged, Mars tér)
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(Courier New 
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Fejpályaudvari 0-s vonal 

vonalszám szerinti sorrendben 
(Szeged, Mars tér) 
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Célállomás 

 

5001 09 Baks, aut. vt.     5045 36 Szabó-kovács   

5001 11 Csanytelek        5045 37 Zákányszék, aut   

5001 13 Csongrád, aut á.   5049 45 Siposhalom         

5001 07 Dóc, Községháza    5050 43 Bordány, aut.vt    

5001 08 Ópusztaszer, Kh    5050 21 Kulipintyó csárd  

5001 06 Sfalva Csuka u.    5050 44 Üllés, aut. vt.   

5001 12 Tömörkény, aut.   5055 50 Csólyospálos, p   

5002 05 Sándorfalva aut    5056 49 Forráskút,aut.v    

5003 02 Algyő vá.bej.út    5056 53 Kinkunhalas, aut   

5005 04 Hmvásárhely, aut    5056 51 Kiskunmajsa, aut  

5005 03 Hmvásárhely, Tóa   5056 48 Zsombó, aut. vt   

5010 14 Szentes, aut.áll   5056 47 Zsombó, csárda    

5016 16 Deszk            5059 56 Külsö-öszeszék      

5025 24 Kübekháza, aut.v   5059 54 Szatymaz, ABC        

5025 23 Tiszasziget, Kh   5059 55 Szatymaz, vá.     

5025 22 Újszentiván, Kh   5059 57 Zöldmező aut. ford.      

5030 26 Röszke, Bem u.    5060 59 Szatymaz,Rózsa     

5030 27 Röszke, O.határ      5062 61 Szatymazi elág.    

5030 25 Röszke, Szent A.   5064 10 Baks, aut.vt.Kis   

5033 32 Ásotthalom, Kiss  5066 60 Kömpöc             

5033 28 Kissor            5070 62 Balástya Kultur    

5034 31 Ásotthalom, aut    5070 58 Jánosszállás, k   

5034 34 Gátsor            5070 63 Kistelek, aut.v     

5034 33 Halastelek        5070 64 Pusztaszer, kp.   

5034 30 Mórahalom, aut.   5070 65 Pusztaszer, mt.    

5041 35 Domaszék (bej.)   5075 52 Kiskunfélegyháza  

5041 29 Domaszék, Kh      50151 18 Ferensszállás      

5045 41 Öttömös Dobó-tanya,   50151 19 Kiszombor          

5045 40 Öttömös, ABC       50151 17 Klárafalva        

5045 42 Pusztamérges, a    50151 20 Makó, aut  áll.   

5045 38 Ruzsa - vágó      51601 15 Orosháza, aut.ál   

5045 39 Ruzsa, aut.vt.    - 46 Kígyós            
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Felhasználói segédlet a 0-s vonal generálásához 

(informatikusoknak) 
 

 

 

Pályaudvari elővételi pénztárban használható, az adott pályaudvarról a leggyakrabban 

jegykiadással érintett viszonylatokra egyszerű, gyors jegykiadást biztosító 0-s vonal a 

menetrendi vonalállománytól független, pont-pont közötti viszonylatokat tartalmaz, 

amelyek különböző menetrendi mezőkben fekvő viszonylatok. A 0-s vonal adatait 

összeállító táblázat alapján az EMKE Kft. az átalánydíjas szerviz ellátása keretében a 

felhasználó részére elkészíti az adott elővételi pénztári hely(ek)re a 0-s vonalat. Ehhez 

szükséges az adott területi alkalmazó által használatos teljes emkeh.txt közlekedési vonal 

állomány.  

 

A következő oldalon mutatott, az emkeh.txt állományba beszerkesztett 0-s vonal található. 

Valójában egy 000000 számú és egy 000009 számú vonal együttesen adja az a lehetőséget, 

amelyet a jegykiadógép a kezelője számára egyetlen 0-s vonalként jelenít meg. 

 

A 000000 vonal leírása: 

  

A közlekedési vonal B rekordjaiban 16 karakter hosszban tartalmazza a megállóhely 

megnevezéseket. Az 1. az a „megálló” vagyis pályaudvar ahol az elővételi pénztárhely 

működik. A 2.-tól kezdődnek a lehetséges (gyakran használt) célállomások. 

 

A B rekordok száma, ha = n, akkor a B rekordok után   (n * (n – 1)) / 2  db C rekord 

következik, amelyek kitöltése a következő: 

Az első B rekord tartalma szerinti pozíció a felszálló állomás (az elővételi pénztár 

pályaudvara), ez első viszonylat (az egyből a kettőbe) egészárú menetjegy viteldíj értékét 

kell az első C rekordba beírni. Az egyből a háromba esetben a második C rekordba írandó 

a viteldíj. Az egyből négybe viteldíj a negyedik C rekordba kerül. Az egyből ötödikbe 

pedig a hetedik C rekordba. És így tovább. Azokba a C rekordokba, amelyekbe viteldíj 

nem töltendő 0 számjegyet kell írni. 

 

A 000009 vonal leírása: 

 

A 000009 vonal tartalmazza az egyes viszonylatok valós vonalszámát az 1-től 6-ik karakter 

pozíción. A 6.-ik 7-ik karakter pozíción a valós vonalon a felszálló állomás számkódja, 

míg a 8-9 pozíciókon a leszálló állomásé. A 10.-ik karakter pozíció jelzi, hogy menetjegy 

kiadásakor emeltszintű szolgáltatási díjat kell-e hozzá számolni a viteldíjhoz. 

 

Megjegyzés: 

 

Ha a 0-s vonal generáláskor a mind a 98 db lehetséges viszonylat nem tartalmaz 

célállomásokat, akkor vagy célszerű lerövidíteni a B rekordok állományát, vagy ha 

maradnak üres B rekordok a szükséges C rekord darabszám kiszámításánál az üreseket is 

figyelembe kell venni (beleszámítani a mennyiségbe) 

 

A jegykiadógép megfelelő működéséhez a 000000 és a 000009 vonalak B rekordjainak (és 

ebből következően a C rekordjainak azonos számúnak kell lennie.. 
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Fejpályaudvari 0-s vonal generáló anyag 

Szeged Mars Tér (2021.06.28-tól) 
 

X~A~TISZA V~379~ 

A~000000~000000~~99~0~ 

A~000009~000009~~99~0~ 

. 

 

X~B~000000~000000~  X~B~000009~000009~  

B~Szeged          ~ 1~ B~Kiskunmajsa, au ~51~ B~----------      ~ 1~ B~50560001410     ~51~ 

B~Algyő vá.bej.út ~ 2~ B~Kiskunfélegyh za~52~ B~50030001220     ~ 2~ B~50750001370     ~52~ 

B~Hmvásárhely, Tóa~ 3~ B~Kiskunhalas, aut~53~ B~50050001220     ~ 3~ B~50560001550     ~53~ 

B~Hmvásárhely, au.~ 4~ B~Szatymaz, ABC   ~54~ B~50050001210     ~ 4~ B~50590001170     ~54~ 

B~Sándorfalva aut ~ 5~ B~Szatymaz, vá.   ~55~ B~50020001180     ~ 5~ B~50590001180     ~55~ 

B~Sfalva Csuka u. ~ 6~ B~Külső-öszeszék  ~56~ B~50010001210     ~ 6~ B~50590001270     ~56~ 

B~Dóc, Községháza ~ 7~ B~Zöldmező Tsz.   ~57~ B~50010001300     ~ 7~ B~50590001310     ~57~ 

B~Ópusztaszer, Kh ~ 8~ B~Jánosszállás, k ~58~ B~50010001340     ~ 8~ B~50700001360     ~58~ 

B~Baks, aut. vt.  ~ 9~ B~Szatymaz,Rózsa  ~59~ B~50010001410     ~ 9~ B~50600001190     ~59~ 

B~Baks (Kistelek) ~10~ B~Kömpöc          ~60~ B~50640001390     ~10~ B~50660001300     ~60~ 

B~Csanytelek      ~11~ B~Szatymazi elág. ~61~ B~50010001470     ~11~ B~50620001170     ~61~ 

B~Tömörkény, aut. ~12~ B~Balástya Kultúr ~62~ B~50010001550     ~12~ B~50700001180     ~62~ 

B~Csongrád, aut.ál~13~ B~Kistelek, aut.v ~63~ B~50010001690     ~13~ B~50700001220     ~63~ 

B~Szentes, aut.áll~14~ B~Pusztaszer, kp. ~64~ B~50100001390     ~14~ B~50700001290     ~64~ 

B~Orosháza, aut. l~15~ B~Pusztaszer, mt. ~65~ B~51601001270     ~15~ B~50700001320     ~65~ 

B~Deszk           ~16~ B~                ~66~ B~50160001110     ~16~ B~----------      ~66~ 

B~Klárafalva      ~17~ B~                ~67~ B~50151001150     ~17~ B~----------      ~67~ 

B~Ferencszállás   ~18~ B~                ~68~ B~50151001160     ~18~ B~----------      ~68~ 

B~Kiszombor       ~19~ B~                ~69~ B~50151001190     ~19~ B~----------      ~69~ 

B~Makó aut áll.   ~20~ B~                ~70~ B~50151001220     ~20~ B~----------      ~70~ 

B~Kulipintyó csárd~21~ B~                ~71~ B~50500001160     ~21~ B~----------      ~71~ 

B~Újszentiván, Kh ~22~ B~                ~72~ B~50250001120     ~22~ B~----------      ~72~ 

B~Tiszasziget, Kh ~23~ B~                ~73~ B~50250001150     ~23~ B~----------      ~73~ 

B~Kübekháza aut.vt~24~ B~                ~74~ B~50250001160     ~24~ B~----------      ~74~ 

B~Röszke, Szent A.~25~ B~                ~75~ B~50300001120     ~25~ B~----------      ~75~ 

B~Röszke, Bem u.  ~26~ B~                ~76~ B~50300001150     ~26~ B~----------      ~76~ 

B~Röszke, O.határ ~27~ B~                ~77~ B~50300001180     ~27~ B~----------      ~77~ 

B~Kissor          ~28~ B~                ~78~ B~50330001330     ~28~ B~----------      ~78~ 

B~Domaszék, Kh    ~29~ B~                ~79~ B~50410001120     ~29~ B~----------      ~79~ 

B~Mórahalom, aut. ~30~ B~                ~80~ B~50340001250     ~30~ B~----------      ~80~ 

B~Ásotthalom, aut ~31~ B~                ~81~ B~50340001350     ~31~ B~----------      ~81~ 

B~Ásotthalom, Kiss~32~ B~                ~82~ B~50330001370     ~32~ B~----------      ~82~ 

B~Halastelek      ~33~ B~                ~83~ B~50340001430     ~33~ B~----------      ~83~ 

B~Gátsor          ~34~ B~                ~84~ B~50340001480     ~34~ B~----------      ~84~ 

B~Domaszék (kij.) ~35~ B~                ~85~ B~50410001110     ~35~ B~----------      ~85~ 

B~Zöldfás, Szabó  ~36~ B~                ~86~ B~50450001130     ~36~ B~----------      ~86~ 

B~Zákányszék, aut ~37~ B~                ~87~ B~50450001210     ~37~ B~----------      ~87~ 

B~Ruzsa - vágó    ~38~ B~                ~88~ B~50450001360     ~38~ B~----------      ~88~ 

B~Ruzsa, aut.vt.  ~39~ B~                ~89~ B~50450001450     ~39~ B~----------      ~89~ 

B~Öttömös, ABC    ~40~ B~                ~90~ B~50450001490     ~40~ B~----------      ~90~ 

B~Dobó-tanya,Erd. ~41~ B~                ~91~ B~50450001520     ~41~ B~----------      ~91~ 

B~Pusztamérges, a ~42~ B~                ~92~ B~50450001620     ~42~ B~----------      ~92~ 

B~Bordány, aut.vt ~43~ B~                ~93~ B~50500001240     ~43~ B~----------      ~93~ 

B~Üllés, aut. vt. ~44~ B~                ~94~ B~50500001310     ~44~ B~----------      ~94~ 

B~Siposhalom      ~45~ B~                ~95~ B~50490001420     ~45~ B~----------      ~95~ 

B~Kígyós          ~46~ B~                ~96~ B~15070001340     ~46~ B~----------      ~96~ 

B~Zsombó, csárda  ~47~ B~                ~97~ B~50560001150     ~47~ B~----------      ~97~ 

B~Zsombó, aut. vt ~48~ B~                ~98~ B~50560001170     ~48~ B~----------      ~98~ 

B~Forráskút,aut.v ~49~ B~                ~99~ B~50560001230     ~49~ B~----------      ~99~ 

B~Csólyospálos, p ~50~ Y~B~000000~000000~ B~50550001310     ~50~ Y~B~000009~000009~ 

    

X~C~000000~000000~ 

C~ 310~ 

C~ 560~ 

C~   0~ 

C~ 560~ 

C~   0~ 

C~   0~ 

C~ 310~ 

C~   0~ 
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Gócponti 0-s vonal generáló anyag 

Kecskemét Noszlopy Park (2021.06.30-tól) 
 

X~A~TISZA V~113~ 

A~00000~00000~~90~0~ 

A~00009~00009~~99~0~ 

A~10801~10801~~29~0~ 

. 

 

X~B~00000~00000~  X~B~00009~00009~  

B~Kecskemét       ~ 1~ B~Kertészeti kuta ~51~ B~----------      ~ 1~ B~5237000111      ~51~ 

B~Bp., Népliget   ~ 2~ B~Kunszállás, aut ~52~ B~1080102901      ~ 2~ B~5217000120      ~52~ 

B~Bp., Népliget   ~ 3~ B~Kunbaracs, afor ~53~ B~10900003011     ~ 3~ B~5237100123      ~53~ 

B~Örkény, pv. el. ~ 4~ B~Kunbaracs, afor ~54~ B~5245000121      ~ 4~ B~5237000126      ~54~ 

B~Nagykőrös,Cifra ~ 5~ B~Kunadacs,kh.    ~55~ B~5510000115      ~ 5~ B~5235000128      ~55~ 

B~Cegléd,aut.áll. ~ 6~ B~Ksztmiklós,Kálv ~56~ B~1348000127      ~ 6~ B~5238000144      ~56~ 

B~Városföld,kh    ~ 7~ B~Ksztmiklós,Kálv ~57~ B~5214000115      ~ 7~ B~5387000114      ~57~ 

B~Kkfháza,aut.áll ~ 8~ B~Ksztmárton,aut. ~58~ B~5215000115      ~ 8~ B~5208000133      ~58~ 

B~Kkfháza,aut.áll ~ 9~ B~Ksztmárton,aut. ~59~ B~10920001081     ~ 9~ B~10850001111     ~59~ 

B~Kemét, Szélmalo ~10~ B~Kiskunmajsa     ~60~ B~5075000145      ~10~ B~5216000110      ~60~ 

B~Kemét, Katonate ~11~ B~Határút (4622)  ~61~ B~5530100107      ~11~ B~5203000112      ~61~ 

B~Kkfháza,Petőfi  ~12~ B~Határút (5211)  ~62~ B~5255000114      ~12~ B~5238000128      ~62~ 

B~Jszállás, v. át ~13~ B~Dújváros, Dózsa ~63~ B~5221000116      ~13~ B~1529000114      ~63~ 

B~Jszállás, Posta ~14~ B~Dújváros, Dózsa ~64~ B~5220000118      ~14~ B~5227000146      ~64~ 

B~Bugac, kh       ~15~ B~Dújváros, aut.  ~65~ B~5222000125      ~15~ B~1499100147      ~65~ 

B~Izsák,Rendőrség ~16~ B~Dújváros, aut.  ~66~ B~5225000122      ~16~ B~5227000145      ~66~ 

B~Fülöpszállás,kh ~17~ B~Dföldvár, aut.  ~67~ B~5227100127      ~17~ B~5227100137      ~67~ 

B~Fülöpszállás,kh ~18~ B~Dföldvár, aut.  ~68~ B~5227000131      ~18~ B~5227000145      ~68~ 

B~Solt, Aranyk. t ~19~ B~Öcsöd, aut. vt. ~69~ B~5227100136      ~19~ B~5208000138      ~69~ 

B~Solt, Aranyk. t ~20~ B~Öcsöd, aut. vt. ~70~ B~5227000140      ~20~ B~10850001131     ~70~ 

B~Szszállás, aut. ~21~ B~Kalocsa,aut.áll ~71~ B~5233100137      ~21~ B~5232200153      ~71~ 

B~Szszállás, aut. ~22~ B~Kalocsa,aut.áll ~72~ B~5233000140      ~22~ B~5287000172      ~72~ 

B~Szszállás, aut. ~23~ B~Kalocsa,aut.áll ~73~ B~5387000111      ~23~ B~5232000161      ~73~ 

B~Ballószög, kh.  ~24~ B~Szeged,aut.áll. ~74~ B~5224000121      ~24~ B~5076402501      ~74~ 

B~Helvécia, kh.   ~25~ B~Baja,aut. áll.  ~75~ B~5225000121      ~25~ B~5219000148      ~75~ 

B~Lakitelek, aut. ~26~ B~Pécs, aut. áll. ~76~ B~5203000123      ~26~ B~1524000118      ~76~ 

B~Lakitelek, aut. ~27~ B~Eger, aut. áll. ~77~ B~10850001071     ~27~ B~1348003101      ~77~ 

B~Nyárlőrinc, kh. ~28~ B~Páhi, kh.       ~78~ B~5210000112      ~28~ B~5226000128      ~78~ 

B~Nyárlőrinc, bej ~29~ B~Csongrád, aut.  ~79~ B~10850001061     ~29~ B~5255000128      ~79~ 

B~Tiszakécske,VH  ~30~ B~Csongrád, aut.  ~80~ B~5202000130      ~30~ B~10920001101     ~80~ 

B~Tiszakécske,VH  ~31~ B~Békéscsaba, aut ~81~ B~5205000135      ~31~ B~5208000182      ~81~ 

B~Tihany, kh.     ~32~ B~Gyula           ~82~ B~5210000121      ~32~ B~5208000188      ~82~ 

B~Tihany, kh.     ~33~ B~Cserkeszőlő,aut ~83~ B~5210100129      ~33~ B~5208000130      ~83~ 

B~Tihany, kh.     ~34~ B~Cserkeszőlő,aut ~84~ B~10850001081     ~34~ B~10870001231     ~84~ 

B~Szarvas,aut.áll ~35~ B~Cserkeszőlő,aut ~85~ B~1085000116      ~35~ B~5211000107      ~85~ 

B~Matkó, alsó     ~36~ B~Csépa,aut. for. ~86~ B~5220100122      ~36~ B~5210100132      ~86~ 

B~Orgovány,aut.fo ~37~ B~Bócsa, Pipagyú. ~87~ B~5220000128      ~37~ B~5219000124      ~87~ 

B~Szentkirály,kh  ~38~ B~Siófok          ~88~ B~5203100121      ~38~ B~1499000123      ~88~ 

B~Soltvadkert,aut ~39~ B~Hajós, Pincék   ~89~ B~5218000114      ~39~ B~1524000111      ~89~ 

B~Kiskőrös, vh.   ~40~ B~Jásszentlászló  ~90~ B~5232000137      ~40~ B~5216000108      ~90~ 

B~Kerekegyháza,au ~41~ B~                ~91~ B~5228000112      ~41~ B~----------      ~91~ 

B~Kerekegyháza,au ~42~ B~                ~92~ B~5237000117      ~42~ B~----------      ~92~ 

B~Fülöpjakab,aut. ~43~ B~                ~93~ B~5279000122      ~43~ B~----------      ~93~ 

B~Fülöpjakab,aut. ~44~ B~                ~94~ B~5217000124      ~44~ B~----------      ~94~ 

B~Fülöpháza,Oskol ~45~ B~                ~95~ B~5231000116      ~45~ B~----------      ~95~ 

B~Fülöpháza,Oskol ~46~ B~                ~96~ B~5233000123      ~46~ B~----------      ~96~ 

B~Fülöpháza,Oskol ~47~ B~                ~97~ B~5387000108      ~47~ B~----------      ~97~ 

B~Ágasegyháza,aut ~48~ B~                ~98~ B~5225000117      ~48~ B~----------      ~98~ 

B~Ladánybene,aut. ~49~ B~                ~99~ B~5240000123      ~49~ B~----------      ~99~ 

B~Ladánybene,aut. ~50~ Y~B~00000~00000~ B~5242000120      ~50~ Y~B~00009~00009~ 

 

X~C~00000~00000~ 

C~1680~1 

C~1680~2 

C~   0~3 

C~ 650~4 

C~   0~5 

C~   0~6 

C~ 370~7 

C~   0~8 

C~   0~9 
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