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1. Általános tudnivalók 

 

A 23/2014 számú NGM rendelet által meghatározott módú és működésű számlázó programot 

készített az EMKE Kft. az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógépére, Volán Számlázó Program 

elnevezéssel. A számlázó program és a jegykiadógép egy szerves egységet képviselő számlázó 

egység, számlázó célszámítógépként jelenik meg. A számlázó célgéppel a jegy bizonylatolás 

egyszerűsített számla és nyugta formátumban lehetséges. A Volán Számlázó Program 1.1 változata 

az EMKE 2010-1/M jegykiadógép 2014. dec. 31.-ig használható pénztárgépi programjának a 

helyére telepíthető. 

 

A Volán Számlázó Program jellemzői 

 

Célgép adatok 

A jegykiadógép és a rajta futó program funkcióit, a gép működési jellegét meghatározó 

identifikációs adattárban elhelyezett adatok, paraméterek és kapcsolók feltöltései eredményezik. Az 

opcionális külső egységek önműködő azonosítása (felismerése) nem kialakított. A gép programja az 

identifikációs adattárbeli beállítások szerint küld ki ill. vár külső egységből adatot. A program 

kommunikációja leginkább adat kiküldésre épül anélkül, hogy fogadókészséget vizsgálna. Input 

fogadásra polling technikát használ (felhívásra vár választ). Megszakítási rendszere a CPU belső 

működésében használt. 

 

Jegybizonylat formátumok 

Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép Volán Számlázó Programja a nevesített vevő részére 

készpénzfizetésű, egyszerűsített számla formátumban, vagy a nevesítettlen vevő számára nyugta 

formátumban készít bizonylatot. Egy kiadott számla vagy nyugta formátumú bizonylat sztornó 

bizonylattal törölhető. Egy további speciális nyomtatvány az utazás regisztráció. A gép alap 

kiépítésben a kezeléséhez és a beszedett bevételhez kapcsolódó adatokat (másodperc részletességű 

időbélyeggel jellemzetten) a személyi pakkban tárolja. Interfész opcióval kiegészítve az adatokat 

feldolgozáshoz képes átadni a járműfedélzeten pl.: OBU vagy bérletszelvény nyomtató részére. 

 

Sztornózás 

Az EMKE a menetrendszerű közúti személyszállítás jegykiadógépe, amelynek díjbeszedésre 

jogosító jegy bizonylat formátuma az egyszerűsített számla vagy a nyugta, ezen bizonylatok a 

számviteli szabályoknak megfelelően sztornírozhatóak, negatív értékű sztornó bizonylattal. A 

sztornírozott tétel az elszámoltatás kori bevételleadás alóli mentesítéshez, akkor használható, ha a 

mentesítés egyéb feltételei fennállnak. Ezért a jegykiadógép bevétele (a görgetett GT érték is) csak 

tájékoztató jellegű bevételt tartalmaz, mert a tényleges – az állam háztartással elszámolandó 

bevétele – az elszámoltatási folyamat lezárásával áll elő. 

 

Helyközi vonalak specialitásai 

Az EMKE rendszerében megszokott vonal kezelés menetrendi mezőkbeli járat típusokra bontottan 

kialakított. A helyközi vonalba ágyazott helyi szakasz automatikusan elkülönített, a helyi szakaszra 

az ott érvényes tarifával helyijárati jegy kerül kiadásra. Kétféle közlekedési szövetség határa 

jelölhető a helyközi vonalakban, ahonnan a közlekedési szövetség egységes jegyei önműködően 

beszámítottak a viteldíjba. A jegyen a beszámítás megtörténte nem csak a viteldíj értéke alapján 

állapítható meg. 

 

Helyi jegykiadás 

A számlázó célgép alapvetően helyközi közlekedési viszonylatokra történő jegykiadásra szolgál, 

ugyanakkor helyijárati jegyek kiadására is képes. Lehetséges:  

 manuális árbeállítással helyijárati menetjegyet kiadni, 
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 a helyijárati adattárban tárolt bérletjegy féleségeket az ott tárolt árakkal kiadni,  

 a helyijárati vonal a helyköziekhez hasonló formában feladható, ekkor a jegykiadás 

viszonylatra, övezeti vagy viszonylati árakkal történhet, 

 a helyijárati tarifájú vonalszakaszok a menetrendi mezők leképezése során beépíthetőek a 

helyközi vonalak megfelelő szakaszaiba így egy helyi szakaszt tartalmazó vonalon 

amennyiben tisztán helyi szakaszra kell a jegyet kiadni (a fel- és a leszálló állomás egyaránt 

a helyi szakaszban van) a jegykiadó gomb megnyomásának hatására automatikusan helyi 

jegy kerül kiadásra. 

 

Utazás és utasmédia regisztráció 

A bevétel forgalmat jelentő jegy bizonylatolás mellett regisztrációk is végezhetőek. A papír alapú 

jegyrendszerben 2 féle manuális utazás regisztrációval 6-6 féleség és előreváltott jegyből 4 féleség 

regisztrálható. E-jegy rendszerben minden leolvasott (vizsgált) e-jegy annak hordozójával (a 

hordozó azonosítójával=UID) regisztrációra kerül. 

 

Vonali pakk állományok 

A megnevezése szerint főként a jegykiadáshoz szükséges menetrendi adatokat tartalmazó vonali 

pakk összefüggő adat állományai: 

 vonal számkód a hozzátartozó közlekedési viszonylatjelző (menetirány) tábla adatokkal 

 vonalanként a megállók megnevezése és számkódja a viszonylathoz tartozó árjelölő kóddal 

 ár jelölő kód 15 féle árra leképezése, két táblázatban (dátum elérésekor önműködő 

átárazáshoz) 

 árjelölő kód és km övezet összerendezése 

 árjelölő kód szerinti új és régi ártáblázat 

 helyközi vonalak városonkénti eltérő helyijárati árai 

 elővételi pénztári helyijárati jegyféleségek táblázata 

 vevő név-cím állomány (vevőtörzs) 

 helyijárati bérlet elfogadás szakasza (közlekedési szövetség vagy tarifa közösség) 

 ÁFA kulcsok (érvénybelépési idővel jellemezve) 

Új elemek: 

 üzemeltető cég név, cím, adószám tárolás (a régi és új ár érvényre jutással azonosan) 

 jegyféleség megnevezés név állománya (vonal jelleggel megadva) 

 jegyféleség emeltszintű szolgáltatás vonzat jelölése 

 emeltszintű szolgáltatási vonalak jelölése 

 övezetenkénti emelt szintű szolgáltatási díj táblázat 

 

Opcionális, külső egységek 

Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép soros portos interfésszel rendelkezhet, azt a számlázó program 

kezeli. Itt csatlakoztathatóak a külső egységek, amelyek egyaránt lehetnek input vagy output vagy 

mindkettő jellegűek (pl.: közösítő egység). A célgép közvetlenül képes menetiránytáblákat 

működtetni, vonalkódos vagy e-jegy kezelő egységeket fogadni.  

 

Opcionális egységekkel kiegészítve az EMKE jegykiadógép a Volán Számlázó Programmal a 

manuális kezelés mellett működtethető kezelést helyettesítő vonalkódokkal vagy kezelő 

közreműködés nélkül közvetlenül külső számítógéppel. Termékjelölő kódot (pl.: vonalkód) képes 

fogadni, értelmezni, segítségével jegyféleséget, és viszonylatot beállítani. Vonalkóddal beolvasott 

(vagy kézzel beállított) vevő azonosító kód alapján egyszerűsített számlakiadásra (vevő név, cím 

kitöltéssel) képes. Vonalkódolt viszonylati és idő érvényességet tud vizsgálni. Vonalkódos 

jegyadatok alapján utazás regisztráció megvalósítható.  
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Az EMKE 2010-1/M interfésze egy UART port jellegű, kétirányú soros kapcsolatot biztosít, 

általában RS 232 portot testesít meg, de az interfész kialakítható RS 485 portra. Ezen a porton át 

csatlakoztatható POS terminál, e-jegy kezelő, külső számítógép vagy vonalkódos egység. 

 

Elővételi pénztári felhasználás 

A célgép a járműfedélzeti jegykiadás mellett elővételi pénztári felhasználásra is alkalmas. 

Interfészén kezelést helyettesítő kódokat képes fogadni elektronikus jelek formájában, amelyeknek 

forrása lehet külső számítógép vagy egyszerű vonalkód olvasó, amely számlázás kérő vagy 

bérletváltó vonalkódos kártya használatát biztosítja illetve termék jelölő vonalkód alapján -az 

élelmiszerbolti vonalkóddal azonos alkalmazást tesz lehetővé- papír alapú nyomtatott jegyek 

árusítása esetén. 

 

E-jegy rendszerbeli használat 

A pénztárgépi programmal azonosan értékhordozó utasmédiával működő – lokális érvényesség 

vizsgálatra, feltöltésre képes – e-jegy rendszer közvetlenül csatlakoztatható. 

 

E-jegy rendszerben a számlázó program úgy jegy érvényesség vizsgáló, mint előfizetés (pl.: bérlet 

érvényesítés) feltöltő készülékkel együttműködik. Az érvényesség vizsgálatról adatokat gyűjt, a 

feltöltést pedig a beszedett (a bizonylatolt) díj alapján végezteti el. 

 

Érintkezés nélküli kapcsolatú, intelligens, chipes EMKE utazási kártyán tárolt díjtermék 

ellenőrzésre, regisztrálásra és feltöltésre alkalmas. Az EMKE utazási kártya ELEKTRA Hungaria 

(EH) közlekedési kártya kialakítás szerinti. 

 

Lehetséges azonosító elemmel (pl,: UID-t használó) jegyrendszert használni. (Ez a technológia 

nevezett: szerver alapú jegyrendszernek is). Ekkor az e-jegykezelő egység kommunikál a szerverrel 

és annak eredményét küldi a jegykiadógépbe. A jegykiadógép érvényesség feltöltési információt ad 

át az e-jegykezelőnek, amit az továbbít a szerver felé. A jegykiadógép ekkor a feltöltés papír alapú 

bizonylatát adja ki. 

 

Készpénz helyettesítő kezelés 

Az alap kiépítésű jegykiadó célgép díjfizetés teljesítésére készpénzt vagy hitelezett utalványt kezel. 

Opcionális kiegészítő egységgel készpénz kímélő technológiákat is elfogad.  

 

A készpénzes fizetés mellett, csatlakoztatott POS terminál segítségével bankkártyás fizetés 

lehetősége biztosított. Pay-pass képességű POS egység csatlakoztatásával pedig pay-pass fizetés is 

lehetséges. Vásárlói klubkártya vagy elektronikus díjtárca kezelő egységgel egybekapcsolva a 

jegykiadógép vásárlói klub kártya vagy elektronikus díjtárca készpénz helyettesítőként használható. 

Az elektronikus díjtárca a számlázó programból feltölthető.  

 

Bevétel biztonság 

A korábban volt biztonsági elemek (GT folytonosság figyelés, minden nyomtatványon gépszám, 

nyomtatás megszakításkor automatikus sztornózás, kezelői sztornó csak 2 percen belül, listákon a 

kinyomtatás ismétlési számok feltüntetése, nem kívánt szolgáltatások letiltása, stb.) maradéktalanul 

rendelkezésre állnak. 

 

A jegykiadó vagy számlázó célgép (a Volán Számlázó Programmal működő jegykiadógép) –

bármely más bevételgyűjtő eszközhöz hasonlóan- egy göngyölített főgyűjtőben összegzi az összes 

bevitt bevételt (így volt ez a mechanikus ALMEX gép esetében is). Ez a gyűjtő a GT (grand totál) 

tároló, amely napzáráskor egy EPROM-ba kerül letárolásra. Az elszámoltatáskor (bevétel 

feldolgozás során) történő gépszámhoz tartozó GT érték folytonosság figyelése teremti meg a 

bevétel folytonosság egyszerű ellenőrzését, (pl.: a hiányzó bevétel tartomány felfedését). 
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A személyi pakk és lefejtési rendszere együttesen garantálja: többszörös pakk lefejtés esetén sem 

következik be bevétel tétel duplikálódás. Az előfeldolgozó rendszer pedig figyeli a gépszámonkénti 

GT folytonosságot, kizárva ezzel a bevétel kimaradást, elvesztést. 

 

A járműfedélzeti –lényegében folyamatos ellenőrzés nélküli- felhasználás során történő 

gépmegbontásos bevétel manipuláció (reset, újraindítás, stb.) ellen a Volán Számlázó Programmal 

működő jegykiadógép viaszpecsétbe nyomott EMKE pecsétnyomóval lezárt. 

 

Az egyedi számlaazonosító (számlasorszám) minden naptári év első számlakiadásakor indul és a 

következő év végéig tart. A nyugták, sztornók és az elővételi jegy regisztrációk sorszámai a 

számlasorszámok közé kerülnek. Minden bizonylat szám egyedi, egyszer előforduló, mindig egyel 

nagyobb, mint az előző és egyel kisebb, mint az utána következő. A sorszám kiegészített elöl a 

jegykiadógép számával, míg hátul az aktuális év számával. 

 

Egyszerűsített számla felépítése 

üres sor 

fejléc         első sora 1/a 

második sora 1/a 

opcionális sora 1/b 

csak számla másolaton 2 

üres sor  

bizonylat megnevezés 3 

csak számlabizonylat sora 4 

vevő adat jelzés 5 

vevő adat  név sora 6/a 

vevő adat cím sora 6/b 

üres sor 

számlaazonosító adat jelzés 7 

dátum, pontos idő, gépszám/bizonylatszám/évszám 8 

szolgáltatás megnevezés (csak számlán) 9 

elválasztó sor 11 

számla tételek megnevező sora 1. 12/a 

sora 2. 12/b 

elválasztó sor 11 

utazás vonal- és járatszáma (opcionális sor) 10 

utazás érvényességi viszonylata, km övezete 13 

következő tétel mint papírbérlet azonosítói 14/a 

következő jegytétel érvényessége (tételtől függő) 14/b 

jegytétel sor 15 

tétel Szj száma 16 

jegytétel sor 15 

tétel Szj száma 16 

jegytétel sor 15 

tétel Szj száma 16 

elválasztó sor 11 

összegző sor  (csak számlán) 17 

összesen (mind összesen) sor 18 

csak számla másolaton 2 

üres sor 
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Egy tételes nyugta felépítése 

Az egyszerűsített számlán 1-es jelzésű fejléc, a 8-as jelzésű időadat és számlaszám, a 10-es jelű 

vonal és járatszám, ha ezek kiírási opciója beállított, a 13-as érvényességi viszonylat, a 14-es a jegy 

tétel érvényességi időtartama, ha a jegyféleség ezt indokolja, a 15-ös jegytétel és a 18-as összesen 

sor. 

 

Több tételes nyugta felépítése 

Az egyszerűsített számlán 1-es jelzésű fejléc, a 8-as jelzésű dátum, pontos idő, számlaszám, a 10-es 

jelű vonal/járatszám, ha ennek kiírási opciója beállított, a 13-as érvényességi viszonylat, a 14-es 

jegy tétel érvényességi időtartama, ha a jegyféleség ezt indokolja, a 15-ös jegytétel, a 13-as és a 15-

ös sorok tételenként ismétlődnek, majd a 18-as összesen sor. 

 E-jegy feltöltés bizonylatán a 14-es időtartam érvényességi sor előtt egy sorral az utas média 

azonosítója vagy UID-ja nyomtatott.  

 Készpénz helyettesítővel fizetésnél a 13-as viszonylat jelző sor elé íródik a „POS” vagy 

„Értéktárca” művelet jelzés, amely áttételesen utal a készpénz-helyettesítő eszköz típusára. 

 Helyfoglalási rendszerből a 15-ös jegy tétel (vagy számlán a 16-os Szj szám után) az 

indulási idő és a foglalt hely(ek) nyomtathatóak ki. 

 

Új funkciók 

Új opcióként kezelhető az emeltszintű szolgáltatású vonalak beazonosításának lehetősége, a 

jegymegnevezések vonali pakkból történő megváltoztatása valamint a dátumtól (mint időponttól) a 

díjszabásváltozással azonosan betöltődő tulajdonos (jegykibocsátó) név, cím és adószám adatok. 

 

Emeltszintű szolgáltatás bizonylatolása 

Az emeltszintű szolgáltatási díjakkal kiegészített menetjegy kiadása – a kezdetektől alkalmazott 

EMKE elvnek megfelelően – egyetlen gombnyomással végezhető el, akár egyetlen, akár csoportos 

utazási jegytételt kell kiadni. A menetdíj és az emeltszintű szolgáltatás díja külön tételsoron 

nyomtatott ki és külön bevételi gyűjtőben gyűjtött. 

 

A gépen futó Volán Számlázó Program egyszerre képes kezelni  

 járműfedélzeten – a fűzött soros portján – az EH rendszerű e-jegyet, díjtárcát (validálás és 

feltöltés), menetirány táblát és elektronikus kezelési adat lefejtést, míg  

 elővételi pénztári alkalmazásnál – külső közösítő egységgel –, előválasztó eszközt, EH 

kompatibilis kártyát vagy vonalkódos rendszert, POS terminált, és bérletszelvény kitöltő 

(második) nyomtatót. 

 

Jelen leírás az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép elmúlt 20 évben kialakított alkalmazási 

rendszereit mutatja be (a helyfoglalási rendszer és a személyi pakk adat átadás kivételével 

gyakorlatban üzemelő megoldások formájában) oly módon, amely egy számlázó programot 

realizáló gépműködést illetve kezelést ismertet. Ezen ismertető a számlakészítés mellett nyugta 

adását is biztosító Volán Számlázó Program funkcióit és használatát tartalmazza. A Volán 

Számlázó Program a VOLÁN5m3 pénztárgép program változatának tekintendő a kezelés és adat 

kapcsolatok terén. A számlázó program bizonylatmintái halványkék hátterűek, míg a korábbi 

jegykiadó ill. pénztárgépi rendszerben kiadottak fehér hátterűek. 
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2. Nap nyitás  

 

Az EMKE készüléknek a használata során aktív (tápfeszültség alatti bekapcsolt) és passzív 

(tápfeszültség nélküli, kikapcsolt) üzemhelyzete van.  

 

Az aktív üzemhelyzetnek két állapota van:  

 nyitott, amikor a bizonylatolási és a gyűjtőző funkciók működnek, 

 zárt, amikor a jegykiadás nem végezhető, de a kezelésről tárolt adatok kilistázhatóak.  

 

Az EMKE számlázó célgép (jegykiadógép a Volán Számlázó Programmal) működési logikája az 

egy nyitás, egy kezelő elvet támogatja. Ami azt jelenti egy kezelő egy nyitástól a következő zárásig 

kizárólagos használója a jegykiadógépnek. A kezelő azonosítása egy a kezelőhöz hozzárendelt 

(hozzá inicializált) személyi pakk segítségével történik. A kezelő személyi pakkjának eltávolítása 

egy nyitott gépből más, hozzáértő személy számára sem enged meg jegykiadást. A nyitáskor 

használt személyi pakk nélküli állapotban a gép lezárható (kényszer zárás). Ez esetben a nyitáskor 

használt személyi pakk újabb nyitásra nem használható egyetlen gépben sem, csak az esetben, ha 

egy pakk lefejtő állomáson a pakk lefejtésre, majd újra inicializálásra került. 

 

2.1 Bekapcsolás 

 

A készülék aktív állapotba helyezése (bekapcsolása) az ON feliratú nyomógombbal történik. Ha a 

készülékben nincs pakk, vagy hiányzik a tápáram, akkor az önműködően kikapcsol, passzív 

(takarék) üzemre áll. A gép lezárt, vagy nyitott állapota az aktív üzemmódban a kezelő kijelzőre 

rátekintéssel jól megkülönböztethető. Aktív állapotban a kijelzőn valamilyen kijelzés olvasható.  

A kezelő kijelzőn látható „ÚJ KEZELŐT KÉREK MEGADNI” felirat lezárt állapotra utal. Ha 

valamely szolgáltatásféleség neve vagy egy megálló neve látható, akkor nyitott állapotról 

beszélhetünk. Nyitott és zárt állapotban ettől eltérő kijelző képek is lehetnek, esetleg a zümmer is 

csipoghat. Ezek az üzem állapotok a későbbiekben kerülnek részletes ismertetésre.  

 

2.2 Megnyitás 

 

Alaphelyzet a megnyitáshoz: az EMKE jegykiadógép papír- és festékszalaggal feltöltve, legalább a 

személyi pakk becsatlakoztatva, a kijelzőjén az „ÚJ KEZELŐT KÉREK MEGADNI” felirat 

látható. Ekkor kell megkezdeni a 8 karakteres azonosító „kulcsszó” mintegy PIN kód beírását. (ha a 

kijelzőn más felirat látszik, akkor a piros CL gombot kell egyszer vagy többször megnyomni a 

karakterenkénti kijelző törléshez). A PIN kód után további 26 karakteres lehetőség van (min. 

karakterszám nincs) egyéb adatok (pl.: név, menetokmány szám stb.) betáplálására. A téves 

billentyűzés a CL gombbal egyesével törölhető.  

 

2.2.1 Lehetséges problémák 

 

A megfelelő bejelentkezést követően az ENTER megnyomására az EMKE megvizsgálja a 

bebillentyűzött első 8 karaktert, mint pin kódot. Amennyiben a nyitást személyi pakk nélkül, 

(becsatlakoztatott vonali pakkal) vagy lezáratlan személyi pakkal, illetve helytelen PIN kód 

megadásával kíséreltük meg, „ELTÉRŐ AZONOSÍTÓ!” felirat jelenik meg a kijelzőn és 9db 

„csippantás” hallható, ha van további probléma is van, akkor annak a jelzése történik meg, ami után 

a gép visszaáll eredeti zárt állapotára. 

Ha megtelt személyi pakkal kezdeményezett a nyitás, akkor a: „TELE SZEMÉLYI PAKK!” hiba 

üzenet kerül a kezelő kijelzőre (természetesen a nyitás jó PIN kóddal sem történik meg). Ha a 

személyi pakk tárolási mutatója kisebb 24-nél (nincs jól inicializálva), akkor a : „HIBÁS 
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SZEMÉLYI PAKK!” üzenet jelenik meg (a nyitás nem jön létre). Ha nyitott személyi pakkal 

megkísérelt a megnyitás, akkor a kijelzőn a „NYITOTT PAKK!” hibajelzés íródik ki. 

Ha bármely okból eredően a gép nyitó GT értéke nem azonos a GT tároló memóriába tárolt utolsó 

GT értékével, akkor az EMKE kijelzőjén hibaüzenet jelenik meg: „MEMÓRIA HIBA!”. A gép a 

továbbiakban letiltja a nyitást. Javításra szakszervizbe kell szállítani a gépet. 

Ha minden rendben, akkor elkezdődik a „NYITÁS” nevű nyomtatás készítése (1. minta), amely 

egyben a gép megnyitásához vezető meg nem fordítható folyamat kezdete. Amivel a készülék 

nyitási folyamatának következő lépésére áll.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Üzemeltetési hely azonosítás 

 

A kijelzőjén megjelenő felirat a gép identifikációs adattára által meghatározott és a felhasználási 

hely jellegét mutatja, ezzel együtt várja a felhasználási hely azonosítójának a bebillentyűzését: 

 

„RENDSZÁM”  felirat esetén  HELYKÖZl    jellegű  

„FORDASZ.”  felirat esetén    HELYI         jellegű  

„PÉNZTÁR ”  felirat esetén  ELŐVÉTELI   jellegű                a jegykiadógép. 

 

A gyártó művi vagy szervizbeli gépindításkor – szerviz művelettel – a gép működési jellegét 

(karakterét) meghatározó adattár az úgynevezett identifikációs adattár kerül betöltésre, amely 

segítségével az adott alkalmazás követelményeinek megfelelő működési mód és a csatlakoztatott 

külső egységeket kezelő programrészek kerülnek aktiválásra valamint lehetséges opciók közötti 

választások történnek meg. Az identifikációs adattár határozza meg pl.: egy gombnyomásos 

bizonylatolásra, azaz jegykiadásra az adott helyen melyik leghasználatosabb jegytípusok, 

jegyféleségek kerüljenek, a kisebb gyakoriságúak segédgomb segítségével válnak kiadhatóvá. A 

működés részletei az identifikációs adattár beállításaival pontosíthatóak, beállíthatóak a felhasználói 

igények jobb kielégítésére. Jelen dokumentáció a számlázó program leírását a három fő alkalmazási 

terület szerint ismerteti. 
 

1. sz. minta 
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Az üzemeltetési hely azonosítót legalább 6 (max. 18) betű és/vagy szám kombinációval kell 

értelemszerűen kitölteni, szóköz nélkül, majd ENTER-rel befejezni. Az üzemeltető jármű rendszám 

vagy pénztárhely állománya a gépben belsőleg nem betárolt, így a kitöltés sem ellenőrzött. A 

rendszámmegadás formája: 3 betű 3 szám kötőjel vagy szóköz nélkül. 

 

A kitöltött üzemeltetési helyazonosító a nyitás bizonylatra rányomtatható a jegykiadógép 

identifikációs adattárában beállítható opció szerint. 

 

A kijelzőn néhány pillanatra kijelzett „MEGNYITOK!” felirat, amíg a gép a belső gyűjtőit 

szabadítja fel (a legrégebbiek törlésével). A nyitás bizonylaton a nyitó áthozat a GT nyitáskori 

állását mutatja. A nyitás bizonylat kinyomtatásának befejeztével a nyitási folyamat lezárul. A nyitás 

bizonylat egyszer készül, megismétlésére mód nincsen. Érdemi adatai a napzárás bizonylaton 

megtalálhatóak. 

 

A nyitás nyomtatvány kinyomtatásának befejeztével a nyitási folyamat véget ér. 

 

A leírás következő fejezeteiben a díjszabási pakkal történő működést részletezzük. A díjszabási 

pakk nélküli működési állapot a 6.8. fejezetnél található. 

 

2.3 Vonali pakkos megnyitás belső folyamatai 

 

A gép a nyitás során megvizsgálja a vonali pakk becsatlakoztatott voltát. Ha talál vonali pakkot és 

annak kódja megegyezik a üzemeltető kódjával (cégkód), valamint az adat állományban legalább 

egy vonalat talál, akkor a „MEGNYITOK!” feliratból letörlésre kerül a „MEG” rész és elébe 

íródik a „KERESEM!”  

szó, jelezve: elindult az a speciális vonal keresése, amely  

megállónevek helyett a jegyek megnevezését tartalmazza és  

azon jelzőt, amely hatására az emeltszintű vonalon történő adott féleségű jegykiadás kiváltja az 

emeltszintű szolgáltatásnak, mint egy önálló jegytételnek az automatikus hozzáadását a kiadott 

jegyhez.  

 

Ezt követően, ha megtalálásra került ez a speciális vonal vagy, ha nem (pár pillanatra a „NEM 

TALÁLTAM!” felirat jelenik meg), mindig a géppel legutoljára használt vonal száma íródik ki a 

kijelzőre. Ha ez nem lehetséges (pl.: vonali pakk csere vagy a vonali pakk adatállományának cseréje 

következtében), akkor pedig az első megtalált vonal számát jelzi ki. Ez a vonalszám tovább 

léptethető (SHIFT), letörölhető (CL), és más vonalszám adható meg vagy az ENTER gomb 

megnyomásával elfogadható (a vonal megnyitása megkezdhető). 

A vonalszám a SHIFT gombbal léptethető növekvő számsorrendben vagy az OFF gomb 

megnyomása után legalább a menetrendi mezőszám megadásával (4 számjegy) kereshető elő 

vonalszám. 

A vonalszámot elfogadó ENTER gomb megnyomása után, még a „JÁRATSZÁM:” felirat 

megjelenítése előtt a vonal fejlécébe tárolt dátumot a gép a saját belső idejéhez hasonlítja és a 

vizsgálat eredményétől függően: 

 a régi vagy az új helyijárati ártáblát,  

 a bizonylat fejléc régi vagy új adattartalmát és, 

 az identifikációs adattár beállításától függően a régi vagy az új ÁFA kulcsokat  

a vonali pakkból betölti.  

Ezek a betöltések minden vonali pakkos nyitás esetén lezajlanak, további vonal választás esetén 

viszont már nem. 

Ha már egy vonalra megnyitott a gép, akkor a SHIFT gombbal kijeleztethető a vonalszám, de az 

ENTER-rel történő lezárásig ez nem változtatható. 
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2.3.1 Régi/új helyközi ártábla választás 

 

A helyközi jegyárak új vagy régi ártáblából vétele minden egyes vonal megnyitásakor a vonalfejben 

tárolt idő adat és a gép dátuma alapján dől el hogy a régi vagy az új ártábla legyen a használatos. 

Ezzel az eljárással kétféle díjszabás is használható egy időben (de egy vonalon csak az egyik 

díjszabás az érvényes).  

 

2.3.2 Régi/új helyijárati ártábla választás 

 

A számlázó program az EMKE 2010-1/M gép belső adattárában tárolja a helyijárati menet- és 

bérletjegyek megnevezését és díj értékét. Amennyiben vonali pakkal történik a megnyitás, akkor az 

első vonal megnyitásakor (amely lehet a jegymegnevezéseket tartalmazó speciális vonal is) a gép 

által kezelt belső dátum adat és a vonalfejben tárolt régi/új váltási dátum alapján a vonali pakk 

megfelelő tároló részéről az érvényes (régi vagy új) helyijárati jegy adatok betöltésre kerülnek. 

Ezek az adatok csak a nyitáskor töltődnek újra. Ha a nyitás vonali pakk nélkül történik, akkor 

változatlanul maradnak a legutóbb betöltöttek. 

 

2.3.3 ÁFA kulcsok cseréje  

 

Az ÁFA kulcsok nem csak az identifikációs adattárból (FB$ 0-3) adhatóak meg, hanem vonali 

pakkból is. Ha a nyitáskor elsőnek megkeresett vonal (úgy értelmezve mint a 2.4 pontban) 

fejlécében tárolt időadat kisebb, mint a gép belső órájának állása és a ZT$(10)=”AFA   ” (helyi jegy 

I. csoport 1. jegye) tartalmat mutat, akkor az FB$ (43-45)-ben (volt retúr árszorzó) tárolt ÁFA 

tartalom töltődik be az ÁFA értéket tároló változókba. A nettó árra számítandó ÁFA érték 100-

szorosát kell tizedes pont nélkül, 4 számjegy hosszan megadni. 

 

2.4 Emeltszintű szolgáltatással közlekedtetett vonal jelölése 

 

A menetrendi mező számát vonalszámmá alakító 2 számjegy közül az utolsó értéke, ha 9-esre kerül 

beállításra, akkor az a vonalszám olyan vonalat jelöl, amely emeltszintű szolgáltatás nyújtása 

történik, az így megjelölt vonalon azon jegyféleség kiadásakor, amelyhez tartozik emelt szintű 

szolgáltatás a menetjegy kiadó gomb megnyomásának hatására a menetjegyhez a gép 

automatikusan csoportos jegykiadásra áll, majd a 

jegy bizonylatra a jegy tétel után önműködően az 

emeltszintű szolgáltatási jegy tételt is kiadja. 

Amennyiben a bizonylat jegy tételének kiegészítő 

jelleggel emeltszintű szolgáltatás vonzata van és 

csak egyetlen darab mennyiségű, akkor az emelt 

szintű szolgáltatás jegytétele is egy darabos lesz. A 

jegy és a kiegészítőjegy tételek a csoportos jegy 

szabályai szerint a bizonylaton összegzett és a 

használatos készpénzfizetési szabályok szerinti 

kerekített értékkel összesített. 

Ha csoportos jegyállásban pl. 2 db egészárú jegy a jegykiadás tárgya, akkor értelemszerűen a gép 2 

db emeltszintű szolgáltatási jegyet ír a következő jegytételként a bizonylatra. 

 

2.4.1 Emelt szintű szolgáltatású vonal jelzése 

 

A vonali pakkban tárolt vonalak megnevezését (menetrendi mező szám + kiegészítő számok) 

lehetséges ellátni egy olyan értékkel, ami megmutatja a gép számára, hogy azon a vonalon az emelt 

szintű szolgáltatás vonzatú jegyekhez az emelt szintű kiegészítő jegyet automatikusan hozzá kell 

adnia. 
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2.4.2 Jegyféleségi megnevezések kiegészítő jellel történő ellátása 
 

A jegyféleségi megnevezések kiegészítése azon célból történik meg, hogy meghatározhatóak 

legyenek azok a jegyféleségek, amelyek emelt szintű szolgáltatási jegytételt vonzanak maguk után, 

ezért az ilyen jelzésű jegyféleségnek a kiadása az emeltszintű szolgáltatás jelzésű vonalszámmal 

rendelkező vonalon önműködően maga után vonja az emeltszintű szolgáltatás jegytételét. Az egyedi 

jegy önműködően csoportos jegy formátumban kerül kiadásra. A kiegészítő jel az identifikációs 

adattárból, illetve a 3.-ik pont szerint a vonali pakkból tölthető be.  

 

2.5 Jegyféleség megnevezés betöltés 

 
A számlázó program lehetőséget nyújt továbbá arra, hogy a gép megnyitásakor egy speciális 

vonalszámot keressen a vonali pakkban és amennyiben azt megtalálja, akkor az abban lévő 

adatokat, mint jegyféleség megnevezést (beleértve a számláló regisztrációs jegyeket), onnan betöltse 

és a továbbiakban ezen a néven történjen a felhasználásuk. (Lásd: 1.sz. melléklet) 

 

2.6 Jegytétel adatainak megjelenítése vonalkóddal 

 
Szintén a jegynevekhez rendelhető azon jelző, amely alapján a jegytételre vonatkozó információkat 

(vonalszám, érvényességi viszonylat, jegyféleség, darabszám, jegyár, kiadási időpont) a 

thermonyomtatóval épített jegykiadógép képes a jegytétel után egy vékony csíkban jelentkező PDF 

417 kódolással (a közigazgatásban és a MÁV JÉ projektjében használt ilyen kódolás) 

elektronikusan leolvasható jelzéssel is elláthatja a jegyet. Ez a kiegészítő jelző az identifikációs 

adattárból, illetve a 3.-ik pont szerint a vonali pakkból tölthető be. 

 

A vonalkódolás megnyitja azt az utat, amelyen a 

papíralapú jegyek elektronikus leolvasásra, 

érvényesség vizsgálatra, illetve regisztrációra 

tudjanak majd kerülni, alkalmasint segítségükkel a 

pályaudvaron forgókapu, csomagmegőrző, vagy 

mellékhelyiség igénybevétele legyen 

megvalósítható. 
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3. Helyközi járműfedélzeti jellegű működés 

 

Helyközi járműfedélzeti eszközök

Beltérbe irányuló kijelző

Kültérbe irányuló kijelzők

Beltéri

akusztikus 

kijelző

Pakk-kezelő eszközök
A

K

K



E

X

E

Pakkok

Elektromos működtetésű 

kassza helyi megvilágítással

GPS modul

KM modul

Közlekedési vonalon végigvezetés

EMKE 2010-1/M

Vonalkódolt bérletigazolvány

TIRIS kártya

(1999)

Elektronikus pénztárca

(2003)

Codet 103

Dokkoló 

Diák-

igazolvány

MIFARE kártya

(2004)

Pénztárgép adatállományai:

- közlekedési viszonylatok 

- viszonylati díjtételek

- vevőanalitika

Kezelés adatai:

- érvényesség 

ellenőrzések eredményei

- jegykiadások tényadatai

- tárolt vevő név, cím

- technikai adatok

RENDSZER kapcsolat

S

Z

E

B

I

R

Intelligens érintkezés nélküli utazási kártya

U

T

A

S

T

Á

J

É

K

O

Z T A T Ó K

Helyközi közlekedésű 

járműre ajánlott pénztárgép 

opcionális kiegészítőkkel

Járműfedélzeti 

gyorscsatlakozó talp

 

A helyközi járműfedélzeti jegy kiszolgálás jellemzője: a járműre felszálláskor menetjeggyel –

jelentősen kisebb mértékben bérletjeggyel- történő ellátása az utasnak, döntően készpénzfizetés 

ellenében. Jegyellenőrzés tekintetében: a bérletjegyek és az előreváltott jegyek ellenőrzése. Úgy 

papír mint e-jegyrendszer esetében. 

 

Nyitott állapotban az EMKE készülék készen áll arra, hogy állított árral (vonali pakk nélkül) vagy a 

vonali pakkbeli díjszabási adatokból előkeresett árral bizonylatot állítson elő. A bizonylat egyben az 

utazás során a járműfedélzeten váltott menetjegy funkcióját is ellátja.  

A papír bérletjegy árusításról bizonylat adható ki. Utazásra a papír bérletjegy használható. Az 

EMKE rendszerében a járműfedélzeten történő bérlet kiszolgálás jellemzően papír bérletjegy előre 

nyomtatott nyomdai terméknek tekintett, de a géphez csatlakoztatható bérlet nyomtatóval is 

előállítható vagy biankó nyomtatványként a bérlet nyomtatóval kitölthető.  

E-jegy rendszerben a menet- vagy bérletjegyről értékesítési bizonylat állítható ki, az utazásra nem 

használható, de a jegyváltást tanúsítja, az egyszerűsített számla változata a gazdálkodó szervezetnél 

–a fennálló jogszabályok alapján- a kiadáskénti könyvelést teszi lehetővé. 

A járműfedélzeti jegykiadás a jegy előreváltást, más járatra jegykiszolgálást nem támogatja a járat 

végzése közbeni jegykiadásra kialakított. A jegykiadás vonalra, járatra történő elkülönítésekkel 

végezhető, ezért a fedélzeti jegykiadó változatnál vonalszám kiválasztása, járatszám megadása 

nélkül helyközi menetjegykiadás vagy bérletjegy értékesítés bizonylatolás nem lehetséges. 
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3.1. Vonali adatok rendszere 

 

Az EMKE jegykiadógép a közlekedési szolgáltató által közlekedett menetrendi mezőiket egy 

elválasztható modulból, a vonali pakkból keresi elő jegykiadás közben. A menetrendi mező 

leegyszerűsítés érdekében sokszorozottan leírt. Minden egyes önálló vonalvezetés egy önálló 

vonalszámot kap (a menetrendi mező száma + max. 2db tetszőleges számkarakter).  

 

A vonal viszonylatain használandó díjértékek táblázatosan megadottak, ez az eljárás nem a 

legmodernebb, azonban az üzemeltető bármely viszonylatra tetszőleges (egyeztetésen kialakított) 

árat igen egyszerűen tud megadni. A 2005-ben kidolgozott EH e-jegy rendszerben ezzel a táblázatos 

eljárással az intermodális jegyváltás jól kezelhető volt, akár egy vagy több átszállás esetén, úgy az 

övezet rövidülés, mint az övezet hosszabbodás. 

 

A vonal leírása a megállóhelyeknek a közlekedés során érintett egymásutánisága alapján egy 

növekedő sorozatba tartozó megállónév sorozattal indul. Minden egyes megállónév után egy 

decimális szám következik, amely 1-99-ig változhat. Ez a szám biztosítja a lineárisan növekvő 

megállóhely számozást vagy az úgynevezett ugráló számozást. Ez utóbbi azt jelenti: egyes 

kitüntetett megállóhelyek (pl.: pályaudvarok) minden vonalon azonos számot kapnak. Ez a rendszer 

még a mechanikus ALMEX gépek alkalmazásakor alakult ki (a gyakori utazások célállomásai 

azonos számot kaptak így a manuális bevétel statisztika készítésénél csak a megállót azonosító 

számot kellett számbavenni és kikakulálható volt egy-egy gócponti pályaudvaron mennyi az utas). 

 

A vonal leírása a megállóhelyek után a konverziós táblákkal folytatódik –ha ugráló a megállóhely 

számozás- az egyik táblázat azt mutatja meg a megállóhely sorozat n-dik eleme (megállóhely neve) 

milyen x számértékkel azonosított, a másik pedig hogy az adott vonalon lévő x számérték a 

megállónév sorozat melyik elemének felel meg. Ez a két táblázatos keresés az ugráló megállóhely 

azonosító számértékek rendszerével együtt biztosítja a vonalkódos bérletigazolvány, a bérletváltó 

kártya és az e jegy rendszerben, hogy bármely vonalon lehessen megállót megszüntetni illetve két 

megálló közé egy vagy több új megállót beszúrni anélkül, hogy pl.: a lenyomtatott vonalkódos 

jelöléseket tartalmazó nyomatokat cserélni kellene (ez a nevezett: rögzített rugalmasságnak). 

 

A vonal leírás következő –harmadik- eleme a díjszabási háromszög adatainak egy sorozatba 

szervezése. N db megállóhelyes vonal lehetséges viszonylatainak (viszonylati árainak) száma: n x 

(n-1) / 2. Az árak helyett helytakarékosságból csak az övezeti tarifa mutatója tárolt. A mutató 

alapján a díjszabási táblázatból a jegyféleségnek megfelelő ár kerül elő keresésre. Az övezeti 

mutató alapján kerül a km övezeti érték is a jegyre. Az EMKE vonal rendszere az oda-vissza 

irányban azonos viteldíj (a viszonylati menetdíj) rendszert képezi le. 

 

A vonalleírás első eleme elé kerül tárolásra –ha megadásra került- a menetiránytábla feliratok. 

Mégpedig úgy, hogy elöl helyezkedik el a homlok tábla előre irányú közlekedés esetén 

megjelenítendő felirata, amit az oldal tábláé követ. Ez után a vonalon visszafelé közlekedés esetére 

érvényes homlok majd oldal kijelző tábla felirat következik. Ez a rendszer lehetővé teszi a nem 

használt kijelző feliratok helyének felszabadítását a vonali pakkban. 

A vonal leírások halmaza előtt a vonali pakkban a vonalak fejlécei helyezkednek el. A fejléc 

tartalmazza a vonal számát és a vonalra jellemző adatokat (pl.: régi és új díjszabás váltás dátuma) 

továbbá azon címet ahol a vonalleírása kezdődik. Vonal keresésekor ebben a fejléc tartományban 

történik a keresés. Az EMKE processzora által biztosított szerény keresési teljesítmény javítása 

érdekében a fejlécek növekvő számérték szerint rendezettek így a keresés több száz vonal esetén is 

1 másodperc alatt eredményt ad. A fejlécek biztosítják úgy a szülő-gyerek rendszer működtetését, 

mint azt, hogy egy vonalleíráshoz több fejléc is tartozzon (pl.: rövid és hosszú vonal előkereső név). 
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A vonali pakk első 64k bájtos moduljának a végén helyezkedik el a helyközi díjszabási táblázat új 

és régi árakkal feltöltve. A km övezetek szám értékei is itt tároltak. Régi és új rendszerben itt tárolt 

még: a helyijárati árak táblája, az ÁFA kulcsok értékei, a szolgáltató név-cím-adószám adatok. 

 

A vonali pakk közlekedési adatok tárolására nem használt 64k-s moduljai állnak rendelkezésre a 

vevő név-cím állományok elhelyezésére. A vevő adatok a pakkban elfoglalt tároló helyük címei 

alapján kereshetőek elő. 

 

3.1.1 Vonalválasztás  
 

A nyitás során a rendszám megadása után a gép automatikusan felkínálja a vonali pakk első 

vonalára. Folyamatos vonali pakkos használatban az utoljára használt vonalat (azt jelzi ki):  
 

 
 

A forda szerint teljesítendő vonalat a SHIFT gomb egymás utáni megnyomásával, vagy folyamatos 

nyomva tartásával, léptetéssel kereshetjük meg. (Ha valamely vonalat a gép már megnyitotta, akkor 

azt az újabb vonal beállítása előtt le kell zárni! Egyébként a SHIFT nyomogatása hatástalan). A 

helyes vonalat az ENTER gomb megnyomásával kell jelezni (megnyitni). 

Lezárt vonal esetén egyszerű (gyors) vonalkeresés az OFF gomb megnyomásával végezhető. A 

kijelzőn megjelenő „KERESENDŐ VONAL:” feliratra 4-6 számjeggyel kell beírni a kívánt vonal 

számát (a 6-nál kevesebb számlegyű vonalszám jobbról nullával kerül feltöltésre). „NEM 

TALÁLTAM!” felirat után ismételhető a keresés. Ha a helyesen megadott vonalra a készülék 

rátalált, azt azzal jelzi, hogy rögtön kéri a „JÁRATSZÁM:” megadását. Ezt legalább 3 számjegy 

beírásával kell elvégezni (max. 4 lehet), majd ENTER-rel befejezhető az adatbeírás. Járatszám 

megadását kéri a gép akkor is, ha a vonal utolsó vagy első számú felszállóhelyéhez értünk az induló 

állomás, (a felszállóhely) beállítása során. Kizárva az egy járatszámra történő jegy nyilvántartást 

oda és vissza irányú közlekedésnél. 

A járatszám utolsó jegye a vonal megnyitásának irányát határozza meg. Ez esetben a páratlan 

számok előre, míg a páros számok (és a nulla) vissza irányba nyitja meg a vonalat. Ez e jelzés a 

viszonylatjelző tábla számára az előre vagy vissza irányú menetiránytábla felirat kiválasztását 

vezérli. 

Járatszám megadása a % gomb megnyomásával bármikor kérhető a készüléktől, nyitott állapotban. 

Két jegykiadás között a vonalszám a SHIFT megnyomásával ellenőrizhető, majd a CL-el 

visszaállítható a gép jegykiadásra.  

Vonalszám-változtatás: a SHIFT, majd az ENTER gomb megnyomására a kijelzőn a 

„LEZÁROM!” felirat jelenik meg és megtörténik a vonal lezárása, majd e pont elején leírtak 

ismételhetők meg.  

Menetrendi mezők állományából kiindulva a PACK.AWK programok segítségével az egymást 

átfedő vonalak (amelyek neve: szülő-gyerek vonal) egymásba rendezhetőek a pakkbeli férőhely 

foglalás csökkentése érdekében. A vonali pakkban a vonal számok monoton növekvő sorrendben 

kell, hogy megadottak legyenek a gyors előkereső program érdekében (pl.: 2000 db vonal közül így 

11 kereső lépésben megtalálható a keresett vonal). 
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3.2 Jegyféleség választás 
 

Az EMKE rendszer az „egy gomb, egy jegy” szisztémát támogatja az első időktől. A járműfedélzeti 

jegykiadás a minimális kezelés elvére épül, ezért a menükben navigálás helyett jegykiadó 

gombonként önálló jegyféleség kiadás lehetséges volt. Mára több speciális jegy jelent meg így az 

eredeti elv sok helyen sérül, azonban a leggyakrabban használatos járműfedélzeti jegyek „egy 

gombosak” ma is. Az egy gomb nyomás egy jegy esetében az előzőleg kiadott jegy ismétlése 

természetes lehetősége a gépnek.  

 

A jegykiadást segíti a helyközi díjszabási táblába beépíthető helyi vonal szakaszok lehetősége, 

szakaszonként eltérő helyi ár alkalmazásával. A közlekedés során a helyi és helyközi féleségek 

között váltani nem kell, a viszonylat maga határozza ezt meg. Maximum 49 féle helyi ár (49 

különböző város vonaljegy és különféle bérleteinek díja) helyezhető a helyközi díjszabási 

táblázatokba összesen. A helyi vonalszakaszon a helyközi egészárú jegyféleség kiadását a gép nem 

teszi lehetővé. A helyközi kedvezmény kategóriák helyett helyi jegyek jelennek meg. 

 

 

       h     e     l     y     k     ö     z     i               h  e  l  y  i             

f  u  n  k  c  i  ó  k          f  u  n  k  c  i  ó  k 

 

Segédgomb    SML/RCL        X   Segédgomb   SML/RCL 

  nélkül segédgombbal    segédg.     nélkül segédgombbal 

 J    

 e   g 1 egészárú havi bérlet      30 n.         -  helyi bérlet  

 g 2 5. kategória félh. bérlet                      -  félhavi helyi bérlet 

 y   o 3 6. kategória 8. kategória bérl.  30 n.          -  helyi tanuló bérlet 

 k 4 7. kategória 8. kat. félh. bérl.           -  félhavi helyi tan. bérlet 

 i   m 5 üzl. p. 50% k.  -       30 n.          -   - 

 a 6 üzl. p 20% k.  -    helyi jegy 1  - 

 d   b 7 üzl. p. 10% k.  -    helyi jegy 2.  - 

 ó 

     Megjegyzés: az X segédgomb alatt az X betű gombja értendő.  

 

 

A helyközi fedélzeti és elővételi pénztári üzemben használható az OFF gomb segédgombként, 

ekkor az 1 jelű jegykiadó gombbal a kutyajegy (élőállat szállítás díja) míg a 2 jelű jegykiadó 

gombbal a csomag jegy adható ki. (Elővételi üzemű gépen a kutya-csomag segédgomb nélkül a 6. 

és 7. jegykiadó gombbal lenne kiadható. Bár akkor ott inkább valami más féleség megadott pl.: 16 

utazásos jegy) 

 

Például használatos olyan az identifikációs adattárból vezérelhető jegyféleség jegykiadó gombhoz 

rendelés, hogy a 6. jegykiadó gombra az a helyi jegy kerül kiadásra, amelynek az értéke a H betűvel  

beállított kézi árbeállítású helyi jegy pillanatnyi ára. A 7. jegykiadó gombra pedig az érték nélküli 

65 éven felüli utazás számláló jegy állított be.  
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3.3 Jegykiadás  
 

3.3.1 Díjtérítéses jegy 

 

A kijelző alapállása vonali pakk használatánál: 

   készenléti villogó jel 

                

 
                    

     felszállóhely száma,  leszállóhely neve     és         száma 

     amely változtatható:   amely változtatható: 

        a   és a     - a számtasztatúrán állítva (mindig két számmal: pl. 02) 

        gombokkal   - a és a gombokkal,  

      egyenként léptetve (ez tiltható opció) 

- a megállót léptető külső (pl.: GPS alapú) egységből 

 

 

Az egész ár és annak kedvezmény kategóriájú származtatottjai a felső sori jegykiadó gombok 

megfelelőivel adhatóak ki. (Fel-leszállóhely számazonosság esetén nem ad jegyet a gép.)  

 

 

  

2. sz. minta 

 

3. sz. minta 

 

 

A jegykiadó gomb megnyomását követően a kijelzőre kiíródik a jegyféleség neve és ára. 

 

 
 

Az EMKE készülék alkalmas bérletjegy árak bizonylatolására is. A kívánt viszonylat beállítása után 

az SML gombot (mint segéd gombot) nyomva tartva a kiadni kívánt féleségnek megfelelő felső 

jegykiadó gombot nyomjuk meg. Ezzel az együttes gombnyomással a kért utazási viszonylatra 

szóló havi, félhavi árú bérlet bizonylatok készíthetők.. Ez a bérlet bizonylatolási eset a nyomdailag 

övezetre kiállított bérletszelvény értékesítésékor a vonal/viszonylathoz rendelés funkcióját látja el. 

(Ebből az adatból a feldolgozó program a bérletek tényleges felhasználási viszonylatát képes 

kigyűjteni)  
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Az SML segédgombbal 25-én 0 órától a következő hóra (félhóra) címzetten íródik ki a bizonylat, 

míg az RCL segédgombbal a hó utolsó napjáig a tárgyhóra készül. Beállítható opció: a bizonylatra 

a bérletjegy érvényességi hónap jelölése. (Csak a hó kerül kiírásra, értelemszerűen egy 2013. év 12. 

hó 30.-án vett bérlet bizonylaton a „01” érvényesség jelölés a 2014. évi januárt jelöli) 

 

Az X segédgombbal a 30 napos érvényességű bérletféleségek adhatóak ki. 

 

Az elővételi pénztári felhasználásra beállított gép segéd gomb megnyomása nélkül bérletek 

bizonylatolását végzi. Segéd gombbal a helyközi menetjegyek adhatóak ki. 

 

3.3.2 Hitelezett fizetésű jegy 
 

Hitelezett utazási utalvánnyal (pl.: MEP) fizetett utazásra váltott jegykiadásra segédgombot kell 

használni. A P betű nyomva tartása mellett az 1. sz. jegykiadó gombot megnyomva állítható elő a 

„MEP-es jegy”. (Más típusú hitelezett, de kedvezményes jegy kiadása hasonló eljárással lehet az 5. 

6. és 7. kategóriák esetében). 

 

3.3.3 Több tételes jegy (több tételes bizonylat – csoportos jegy) 
 

Több tételes jegy más néven összevont jegy készítésére a DEF gombbal állunk át. A kijelző képe 

megváltozik: 

 

 
 

A villogó készenléti jel átkerül a kijelző bal oldalára. A számtasztatúrával most a db szám állítható. 

Változtatás a  gombbal a db-ra, a  gombbal a Ft-ra, illetve vonali pakk használatánál a 

leszállóhely-beállításra vihető a villogó készenléti jel, ami jelzi: egy szám gomb megnyomása 

miben fog változást okozni. Az összevont vagy csoportos állás automatikusan kizárja a célállomás 

léptetési lehetőséget. 

 

 0 db és/vagy 0 Ft számértékkel – az egyedi jeggyel azonosan – nem készíthető összevont jegy sem.  

 

Az összevont állásban a bizonylatra egy vagy több tételben, tételenként egy vagy több db számban 

adható jegy. Egy tétel maximális db száma legfeljebb 63 lehet, azon felül két tételben kell a 

mennyiséget kiadni (pl.: a K7-es jegyek gépbe vitelekor). Az egy tételben kiadható bevétel érték is 

korlátozott. A 129.132,-Ft feletti értékű tétel esetén az EMKE jegykiadógép a „Túl nagy összeg 

egyben! ” hibajelzést adja és megtagadja a jegykiadást. 

 

Összevont jegy tipikusan: 

- járműfedélzeten utazó csoport (együtt szállnak fel és le) részére kerül kiadásra (a cél 

állomás is azonos, legfeljebb kedvezmény kategóriák változnak) 

- elővételben családi „bevásárlásként” (pl.: egy családtag vesz bérletet a család más 

tagjainak) ez esetben a viszonylat és a féleség egyaránt eltérhet. 

 

Figyelem! 

A megnyitott csoportos jegykiadás beállítás – akár kiadott jegy tétellel is – a megnyitást követően 2 

perccel automatikusan lezáródik, ha addig a kezelő a DEF gombot nem nyomja meg. 
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                             4. sz. minta 

 
 

A DEF ismételt megnyomásra a gép befejezi a csoportot és az összegzést elvégzi. Lehetséges egy 

jegyféleség több darabjáról vagy több jegyféleség több darabjáról készíteni összevont jegyet. (4-5. 

sz. minta).  

Több bérlet együttes fizetéséről is készíthető összevont bizonylat. Fontos tudni, hogy a 

járműfedélzeti összevont jegy utazócsoportok kiszolgálására tervezett, ezért csak azonos 

viszonylatban adható összevont jegy! (6. sz. minta)  

 

 

 

6. sz. minta          7. sz. minta 
 

5. sz. minta 
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3.3.4 Kizárólag árállítással adható jegyek 
 

Minden más, nem pakkból előkeresett árú jegy neve meghatározott betűvel hívható a kijelzőre, pl.: 

D = egyéb jegy, M = kiegészítő, stb. Az egyéb szolgáltatásféleségekből a P gomb megnyomásával 

lehet az alapállásra (az egész árra) lépni. 

Az előkereső betűk és segédgombok összefoglaló táblázatban mellékelve. (2. sz. melléklet)  

 

3.3.4.1 Jegykiadás előtti ár beállítás 
 

A nem pakkból előkeresett árú jegyek árát a számtasztatúrán kell beállítani (7. sz. minta). Az ár 

hossza 5 számjegy lehet, tovább billentyűzéssel a számok túlcsordulnak és előröl kezdődően 

kiíródnak. Tévesztés esetén a CL-lel törölhető a teljes számsor.  

 

3.3.4.2 Kézi ár beállítású bérlet bizonylatolás 
 

Bérlet eladásról kézi árállítással bizonylatot adni a B gomb megnyomása után lehet. A B gomb 

hatására a BÉRLET felirat jelenik meg a kijelzőn, ekkor az ára beállítható. Az 1-4 jegykiadó 

gombbal lehet kiadni a beállított áru jegyet. Ez az árállított pl.: szolgálati időn kívül árusított bérlet 

bevételének utólagosan gépbe vitelére használható. 

Az árállított bérlet bizonylat viszonylata megegyezik az utoljára a kezelő kijelzőre vonali pakkból 

kiadható jegy viszonylataként beállítottal. Km övezetet nem ír a bizonylatra. Az érvényességi 

hónap jelzést viszont a bizonylatra írja. 

 

3.3.4.3 Kedvezmény származtatás 
 

Viszonylatra kiadott (pakkból vett) egészáru jegyhez mérten kedvezményes kategóriájú jegyek ára 

szintén a vonali pakkból (díjszabási állományból) kiolvasott, míg a kézi ár állítású (vonali pakk 

nélküli használat) az egészárú jegy árából a 2-7 jegykiadó gombok valamelyikének megnyomása 

hatására kerül a kedvezmény kategória tényleges ára kiszámításra. Így míg a pakkból vett árak 

egymáshoz mérten eltérő % értékűek lehetnek a különböző díjövezetekben, addig az árállításos 

esetben mindig ugyan olyan kedvezmény százalékú egy-egy kedvezmény (minimális eltérést az 5 

Forint értékre kerekítés eredményezhet).  

 

3.4 30 napos bérlet bizonylatolás 
 

A hagyományos bérletek egész idő terminusok 

szerinti érvénytartamúak, általában 5 napos 

átfedést biztosítva a következő terminusra történő 

újra váltásra, érvényesítésre (papír 

jegyrendszerben egy új bérletszelvény váltására). 

A legkisebb egység a félhavi (amely lehet első 

vagy második fél hónapra érvényes), alap eset a 

havi érvényességű. Használt még a negyedéves, 

féléves és éves érvénytartamú bérletjegy. 

A harmincnapos érvényességű bérlet 

kiszolgálásra állás az „X” gomb, mint segédgomb 

folyamatos nyomva tartása mellett a kívánt 

jegyféleségnek megfelelő jegykiadó gomb  
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megnyomásával kezdődik. Ezt követően a bérlet bizonylat kiadás helyett az érvényesség kezdeti 

napjának megadását kérő felirat jelenik meg a kijelzőn. Megadni csak a hónap és nap értéket lehet, 

mind kettőt 2 számjegyű. A 9.-ik hónap után megadott 9-nél kisebb száma a hónapnak 

értelemszerűen a bérletre a következő évi érvényesség megadást eredményezi.  

E-jegynél a kártya érvényesítő helyzetbe helyezése után megnyomott ”X” gomb váltja ki a 

harmincnapos jegyféleség beállítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Egyszerűsített számla készítés  
 

Az EMKE jegykiadógéppel egy vagy több menetjegy és/vagy bérletjegy tételről is készíthető 

bizonylat a MODE gomb megnyomása után. Az EMKE identifikációs adattárában beállítható 

„csipogás” számig kell a MODE gombot folyamatosan nyomva tartani az egyszerűsített számla 

fejlécének kiíratásához. A megnyitott egyszerűsített számla állás nem törölhető, valamilyen 

értékkel ki kell adni egy tételt legalább a jegy befejezéséhez. Amit követően az, mint téves 

bizonylat sztornózható. A vevő név, cím csatolt külső eszköz esetén számlázás kérő kártya vagy e-

jegy utas médiája segítségével önműködően is kitölthető. 

 

A vevő név-cím manuális kitöltése két módon lehet, egyik amikor: 

a  kijelzőn megjelenő „NÉV:” után a vevő neve kerül begépelésre, ami az ENTER 

gombbal küldhető nyomtatásra, majd „CÍM:” után gépelve a vevő címét úgyszintén az 

ENTER gombbal zárható le. A nyomtatáshoz min. 4 karaktert kell beírni, maximum 36 

karakter írható be, a 37. megnyomása az ENTER-rel egyenértékű. 
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A másik amikor: 

a  kijelzőn megjelenő „NÉV:” után egy 1-6 jegyű szám kódot begépelve, majd a MODE 

gombot megnyomva a vonali pakk vevő azonosító tárából a szám kóddal címzett vevő 

neve, címe előkeresésre és kinyomtatásra kerül. A betűrendes név, cím tárolás helyett 

alkalmazott gyakoriság szerinti rendezés biztosítja, hogy a legtöbb számlát igénylő vevők a 

lista elején legyenek és csak egyetlen szám gomb megnyomással legyen előkereshető az 

első 9. A következő két számjegyes elérésű tartomány további 90 db cég nevet címet 

tartalmazhat. A név, cím adat az identifikációs adattár beállításától (és a név, cím 

adatállomány szerkezetétől) függően a név 28 és a cím 32 vagy 44 és 48 karakter hosszúak 

lehetnek. 

 

A VSzP 2.0T program a számkód alapján előkeresett vevő név adatot a fejlécbe töltés előtt a 

kezelőkijelzőn megjeleníti, ha megfelelő az Enter gomb megnyomására betölti a számla fejlécbe. 

Ha nem megfelelő a CL gombbal visszaállítható a név, cím megadás kezdetére. 

Ezt követően a jegykiadással megegyezik az eljárás. Amíg nem fejezzük be a csoportos jegykiadás 

állású egyszerűsített számlát a gép folyamatosan csipog. A gép a nyitott számlát 2 perc után 

automatikusan befejezi (mint a csoportos jegyet). 

 

A kezelői tevékenységet rögzítő személyi pakkba az első esetben (begépelés) max. 9db rekordban 

(egy rekord 8 báj) tárolódik a vevő azonosító (név, cím) adat, míg a második esetben e célra 

mindössze egy rekord kerül felhasználásra. 

 

A járműfedélzeten jellemző a nyugta formájú jegy kiszolgálás, az egyszerűsített számla igény 

jóval kisebb. A járműfedélzeten a vevő név cím adatok leggyakrabban manuális bevitellel, vagy 

számkódos előkereséssel megadottak. 

 

Jellemzően elővételi pénztári eljárás az egyszerűsített számla formára állás és a vevő adatok 

kitöltésének vezérlése külső számítógépből vagy vonalkód olvasó segítségével (számlázást kérő 

kártya, bérletváltó kártya) végezni. Járműfedélzeti vonalkód olvasó alkalmazása esetén fedélzeten 

is használhatóak a vonalkódok. E-jegy rendszerben a számlázási cím (és e-mail cím) az e-jegy 

hordozó segítségével állítható elő. 
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3.6 Az egyszerűsített számla adatai  
 

Az EMKE az identifikációs tárban beállított értéktől függően a egyszerűsített számláról 

automatikusan (a kezelő közreműködése nélkül) elkészíti a másolatot. (8. sz. minta) A napzárás 

bizonylaton az egyszerűsített számla adatai a nyugtához hasonlóan rövidített formában tartalmi 

megfeleléssel jelennek meg. Az egyszerűsített számla jegy tételi adatai a jegylistán, a zárásban 

megegyeznek a nyugtáéval, eltérés mindössze a „jegysorszám” után elhelyezkedő S betű, amely 

megkülönbözteti a nyugta jegytétel sorától.  

 

 

                                        

                                            

   8. sz. minta 
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3.7 Közlekedési szövetség vagy tarifa közösség határán átnyúló közlekedés 

 

Valamely vonalat érintő közlekedési szövetség vagy tarifaközösség által kibocsátott bérletjegy 

elfogadása a helyközi viteldíj részbeni fedezésére az EMKE készülék által automatikusan 

történhet. A közlekedési szövetségi bérlet beszámításra álláshoz az & gombot kell megnyomni, 

aminek hatására a kezelő kijelzőn a fel és leszálló állomások közötti választó jel a – jelről a # jelre 

változik. Az & gomb ismételt megnyomásának hatására az eredeti állapot áll vissza.  

 

A közlekedési szövetségi bérlet elfogadása esetén a beállított viszonylattól függően a jegykiadás 

az alábbi árakkal valósulhat meg: 

 

1. a fel és leszálló állomás egyaránt a közlekedési szövetség határán vagy azon belül van, 

ekkor a jegy érték nélküli szövetségi finanszírozású utazást regisztráló jegy (12. sz. 

minta), 

2. a fel és leszálló állomás közre fogja a közlekedési szövetségi határt, ekkor a jegy részben 

szövetségi finanszírozású, részben utas által fizetett helyközi menetjegy, amely 

tartalmazza a szövetségi jelzést és a fizetendő összeget (13. sz. minta). 

3. az utazási viszonylat kívül esik a közlekedési szövetségen, ekkor helyközi menetjegy 

kerül kiadásra. 

 

Az EMKE képes helyesen kezelni közlekedési szövetségből induló és oda érkező közlekedés 

során minden lehetséges jegyváltási helyzetet. Közlekedési szövetségből induló és oda érkező 

vonalak. 

Az EMKE eredetileg a Budapesti Egységes Bérletet használó BKSZ (most: Budapest-bérlet 

mellett egy második közlekedési szövetség kezelésére is felkészített (a második KSZ a MEB nevet 

kapta /MÁV-Volán KSZ-t feltételezve/). A második KSZ-re állás a „$” gomb megnyomásával 

lehet. amit a „%” kurzor jelez. 
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                          12. sz. minta                        13. sz. minta 
 

A közlekedési szövetségi határ jelzéssel nem rendelkező vonalakon a # jel a jegykiadásra hatással 

nincs. Voltaképpen alapállásnak is tekinthető a szövetségi bérlet beszámítás mindössze arra kell 

ügyelni a szövetségi határon át szövetségi bérlet beszámítás nélkül váltandó jegy bizonylatolása 

esetén a – kurzor jelet vissza kell állítani. 

 

3.8 Helyközi vonalba ágyazott helyi szakasz 
 

A Volán helyközi vonalak a MÁV-tól eltérően jellemzően városközpontokból indulnak és oda 

érkeznek. Úticéljuk eléréséhez városokon haladnak át. Kisebb városokban ill. ott ahol nincsen 

helyijárati közlekedés a helyközi járatok helyi utas szállítást, egyedi helyi tarifáért végezhetnek. 

Az EMKE rendszere 49 db (1-49 számmal) azonosított város eltérő tarifájú helyijárati viszonylati 

jegyét képes elő állítani az adott vonalon automatikusan (a viszonylat beállítás után, ha az tisztán 

helyi szakaszra utal, akkor a gép helyi jegyre áll) csak az 6 vagy 7 jelű jegykiadó gombot kell 

megnyomni. A helyi szakaszon felszálló (vagy ott leszálló) helyközi utas a helyközi tarifa szerint 

fizeti a viteldíjat. 
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3.9 Utazás regisztráció 

 

A 3.10.1-3.10.3. pontokban ábraszámozás nélkül szerepelnek a bizonylatok, ugyanakkor a 

bizonylatolt tételek számozottak a jegylistán történő könnyebb beazonosíthatóság céljából. A 

bizonylatok a pénztárgép esetében kialakított bizonylatolási állapotokat tükrözik (jegy 

megnevezés). 

 

3.9.1 Utazásra nem használható bizonylatolású utazás regisztráció 
 

Korábban utas számláló jegynek volt nevezve ezen lehetőség, amely arra utalt: a jogosult utazás 

viszonylata nem ismert, mindössze egy utas felszállása került rögzítésre. Ma mindinkább 

viszonylat jelzéssel történik a regisztráció. Elektronikusan (optikai, mágneses vagy 

rádiófrekvenciás eljárással) leolvasható jegy jelölés (létező e-jegy rendszer) tartalmazza a 

megfizetett utazási szakaszt így valójában a kezeléskori leolvasáskor utazás regisztráció történhet 

meg közvetlenül. (18-20 jelzésű tételek). Az utazás regisztráció bizonylatai jellemzően 

bizonylatsorszámot nem viselnek. A rájuk nyomtatott másodperc pontosságú idő alapján lehet 

jegyellenőrzéskor ellenőrizni. A regisztráció sztornózása nem lehetséges. 

 

3.9.2 Elszámolásra kerülő regisztráció 
 

Ez a művelet (különösen az idegen szolgáltatónál) elővételben vásárolt jegyek regisztrációjára 

szolgál. Az elővételi számláló jegy kiadásához a viszonylati jegykiadási képről az „E” gomb 

megnyomásával elővétel számlálóra kell állni. Az elővétel számláló jegyek segédgomb használata 

nélkül adhatóak ki. (1-14 jelzésű tételek). Papír alapú rendszerben (és lehet az e-jegy rendszer is 

így kialakítva) a regisztrált („a megtalált”) idegen díjbeszedésű jegy értékesítési jutalék nélküli 

viteldíj része igényelhető a jegy értékesítőjétől. Ez a fajta regisztráció sorszámmal ellátott 

bizonylatra kerül. 

 

3.9.3 Elszámolásra nem kerülő, de utazáshoz szükséges regisztráció 
 

A kötelező regisztrációs jegy 2009. évben jelent meg és 2012. évig volt kötelező használatban.  

(15-17 jelzésű tételek) 

 

Elővételi jegy regisztráció csoportos utazásnál 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. 

3. 

5. 

4. 

4. 

 

 

 

6. 
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A regisztrációs jegy a jegykiadógép jegy bizonylatformátumtól eltérő formában 

kerül kiadásra. Értékmezője nincs, összesen felirata még nulla forint megjelöléssel 

sincs. 

 

A regisztrációs jegyek megnevezése a jegykiadógép ún. identifikációs adattárában a 

szervizműveletek során az üzemeltető társaság elvárásainak, igényének 

megfelelően beállítható. 

 

 

Elővételi jegy regisztrálás egyszemélyes utazásnál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1. gomb                          2. gomb 

8. 

7. 

9. 

10. 

11. 12. 
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3. gomb 

 

4. gomb 

Ajánlott megnevezések jegykiadó gombokhoz rendelése: 

 

Az A gomb, mint segédgomb nyomva tartása mellett 5 jegykiadó gomb:  

vállalati vagy közlekedési szolgáltató regisztrációja 

Az A gomb, mint segédgomb nyomva tartása mellett 6 jegykiadó gomb:  

6 éven aluli gyermek utazásának regisztrációja 

Az A gomb, mint segédgomb nyomva tartása mellett 7 jegykiadó gomb:  

           65 éven felüli személy utazásának regisztrációja 

Az S gomb, mint segédgomb nyomva tartása mellett 5 jegykiadó gomb:  

egészárú vagy dolgozó bérlet regisztrációs jegy 

Az S gomb, mint segédgomb nyomva tartása mellett 6 jegykiadó gomb:  

tanuló bérlet regisztrációs jegy 

Az S gomb, mint segédgomb nyomva tartása mellett 7 jegykiadó gomb:  

          egyéb regisztrációs jegy 

 

Az „A” segédgombbal kiadható regisztrációkhoz közös jelölésként a díjmentes 

utazás regisztráció jelzése, míg az „S” segédgombbal kiadható regisztrációkhoz a 

számláló célú regisztráció, utazásra érvénytelen jelzése használt. 

 

               A gomb + 5 jegykiadó gomb              A gomb + 6 jegykiadó gomb 

 

 

 

 

 

 

  

13. 14. 

 

15. 16. 
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A gomb + 7 jegykiadó gomb   S gomb + 5 jegykiadó gomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S gomb + 6 jegykiadó gomb   S gomb + 7 jegykiadó gomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-jegy rendszerben az érvényesség vizsgálat (validálás) minden esetben egy önműködően készülő 

regisztrációt is kivált a jegykiadógépben. Ez az önműködő regisztráció tartalmazza az 

érvényesség/érvénytelenség információját is. A vonalkód jelölésű bérletek leolvasása is hasonló 

regisztrációt vált ki. 

Az e-jegy és a vonalkód jelölésű jegy esetében az érvénytelen állapot a kezdőkijelzőn kijelzésre 

kerül felkínálva érvényesítésre az érvénytelen jegy viszonylatát, féleségét. 

 

  

20. 19. 

18. 
17. 
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Regisztrációs jegyek bizonylat listája: 

 

   

  

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
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3.10 Papír bérletkészlet nyilvántartás 

 

A nyomdailag előre nyomott papír bérletjegy készlet kezeléséhez nyújt segítséget a jegykiadógép 

a járművezetők részére. 4 fő kezelő részére teszi lehetővé a felvett készletének sorozatszámát és 

kezdő sorszámát betáplálni a készülékbe. A bérletjegy bizonylatoláskor a szorozat és sorszám a 

bizonylatra -az identifikációs adattár beállítástól függően- ráíratható. A sorszám automatikusan 

eggyel megnövelve tárolódik.  

A tárolt jegykészlet állása bármikor kiíratható (pl.: közúti ellenőrzésnél, a műszak befejeztével), 

bármely féleség esetében a bérletszelvény készlet lefogyásának vagy cseréjének előfordulásakor új 

számok tárolhatóak be.  

A készlet a törzsszám adathoz hozzárendelt. A készlet használathoz időbélyeg rendelt hozzá, így 

5.-ik kezelő előfordulásakor (5.-ik törzsszámmal történő nyitáskor) a legrégebb óta nem használt 

helyére lép be az 5.-ik kezelő.  

A bérletkészlet kezelést az identifikációs tárból lehet engedélyezni. Az engedélyezés egyben a 

bérlet szelvény sorozat és sorszám ráírását is engedélyezi a kiadott bizonylatra. Készlet kezeléskor 

a jegykiadó gomb megnyomása után az adott féleség számai kiíródnak. A „CL” gomb 

megnyomásával a számok törlődnek és újak adhatóak meg (első feltöltés vagy bérlet tömb csere). 

A jobbra ill. balra mutató nyíllal a sorszám növelhető ill. csökkenthető (ha a készlet tényleges 

állásával szinkronba kell hozni a gépen tárolt értéket. Az „ENTER” megnyomása biztosítja a 

bizonylat kinyomtatást. A pakkban a bérlet sorozat és sorszám egy önálló rekordban tárolódik. A 

rekord azonosítója H09. 

 

3.10.1 Bérlet készlet kilistázás 
 

A bérlet készlet kinyomtatása az időkijelzésben megnyomott % gombbal váltható ki. A gép által 

nyilvántartott 4 db kezelőhöz rendelt bérlet készletből az aktuális kezelőé kerül kiíratásra. 

Használatos papírbérlet készlet minta 
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3.10.2 Bérlet készlet feltöltés 
 

A gép 48 féle bérlet típust képes tárolni kezelőnként és négy fő kezelő készletét tartja nyilván. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Bankkártyás fizetés 
 

Az EMKE jegykiadógép bizonylata lehet nyugta vagy egyszerűsített számla formátumú. 

A bankkártyás fizetésre állás a kijelzőn megváltoztatja a kijelzett megálló kiírását, annak a kötőjel 

felöli karaktere helyére egy $ jelet helyezve.   

 

A jegykiadógép a POS fizetésre állítandó – praktikusan – azelőtt mielőtt az egyedi vagy csoportos 

jegybizonylatolás megkezdődik. A bankkártyás fizetési módra váltáshoz a numerikus tasztatúrán 

kell a "/" (osztójel) gombot megnyomni. Erre a nyugta- vagy számlakészítés bármely fázisában 

lehetőség nyílik, amíg az összes érték nem kerül kiszámításra. 

A jegykiadógép kezelése során a bizonylatolás az összesen sor nyomtatásakor, az összesen 

fizetendő a POS terminál felé kiküldésre kerül. Ez az összeg minden esetben a nyugtán, vagy a 

számlán szereplő összesen értékkel egyenlő. Miután a jegykiadógép kiküldte ezt az értéket, 

elkezdődik a bankkártyás tranzakció, és a jegykiadógép felfüggeszti a bizonylatolási műveletet. A 

bizonylat nyomtatása az összesen sor kinyomtatása előtt várakozik. 
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Az EMKE jegykiadógép mindaddig vár, amíg ez a tranzakció be nem fejeződik, és visszaigazolást 

nem kap arról, hogy folytathatja a felfüggesztett nyugta-, vagy számlakiadást. Ebből az állapotból 

a jegykiadógépet nem lehet kibillenteni manuálisan. Ha bármely oknál fogva a jegykiadógép 

tápfeszültsége megszűnik, majd újra helyre áll, akkor is az üzeme felfüggesztett állapotban marad 

a gép, és várja a visszaigazolást. 

A bankkártyás fizetés a jegykiadógép szemszögéből nézve kétféleképpen fejeződhet be: sikeres 

vagy sikertelen visszaigazolással. A visszaigazolást mindkét esetben a félbehagyott nyugta, vagy 

számla befejezése követi, de ha sikertelen volt a visszaigazolás, akkor egy sztornó is 

automatikusan elkészül, jelezve a tranzakció sikertelenségét.  

Minden terminál működésében azonos, hogy a sikeres tranzakció esetén két példányban kinyomtat 

egy bizonylatot, melynek az első példányát alá kell íratni a vevővel, és gyűjteni kell. 

Összegezve: 

1. A numerikus tasztatúra részen "/" (osztás) gombot kell megnyomni. 

2. Erre a jegykiadógépen a kötőjel mellett „$” lesz. 

3. Az utas által kért jegy- és bérletféleségeket kell kiadni. 

4. A "DEF" gomb megnyomásával le kell zárni a 

csoportos nyugtát.  

5. Megkezdődik a bankkártyás fizetés, mely során 

követni kell a POS terminál utasításait. 

6. A sikeres tranzakció esetében a POS terminálon 

készülő kétpéldányos bizonylat első példányát alá kell 

írattatni a vevővel. 

7. A kártyás fizetés befejeztével az EMKE jegykiadógép 

is befejezi a műveletet, ha szükséges elkészíti a 

rontást is. 

 

3.12 Viszonylatok megjelenítése az autóbuszon  
 

Az autóbuszok karakteres (alfanumerikus) vagy grafikus (pontmátrix) homlok-, oldal- és hátfali 

tábláin elektronikusan is kijelezhető az EMKE készülékből a közlekedés viszonylata. Amennyiben 

vonali pakkba bekonvertálandó vonali anyagban (EMKEH.TXT) a PAKK.EXE leírása szerint 

megszerkesztésre került a járatszámtábla (helyijárat) vagy menetiránytábla (helyközi járat) kijelző 

felirata vagy képe, akkor az ilyen vonali anyagot tartalmazó vonali pakkal rendelkező 

jegykiadógép a járatszám megadásakor kiküldi az interfészén a tábláknak a tartalmát.  

A kijelzők a páratlan számra végződő járatszámokat a vonal leírása szerint megállójelzés 

növekedési irányba (előre) közlekedésnek tekintik és az ahhoz szükséges kijelző feliratokat 

jelenítik meg. Ez a szisztéma a FOK-GYEM kompatibilis, fűzött soros portos EMKE rendszerű 

kijelzőké. 

A karakteres kijelző felirat megszerkesztéséhez a VEDIT.EXE program áll rendelkezésre, amely a 

kijelzők képeit vonalanként kétirányú közlekedéshez állítja össze és tárolja be egy-egy vonal 

leírásához. Az NK sorozatú kijelzők NK-protokollos vezérlését RS 485 jel kommunikáció 

kialakításával tudja a jegykiadógép ellátni. Kijelző kép szerkesztése az NK-Display programmal 

végezhető. 
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25. sz. minta                    

4. Jegykiadáson túli nyitott állapotú műveletek 

 
4.1 Időkiírás 
 

Nyitott állapotban kikérhető a kijelzőre a gép belső ideje a SPACE gomb megnyomásával. Ebből 

a funkcióból az & gomb folyamatos nyomására a soron következő jegyszám olvasható le.  

Az idő folyamatosan ott marad a kijelzőn, ilyenkor a jegykiadás letiltott! ENTER-rel léphetünk ki 

a letiltásból.  

 

4.2 Fejléckészítés 
 

Ha az időkijelzésből a CL-lel lépünk ki, a gép kiírja a 

cég nevét és adószámát tartalmazó ún. fejlécet. Ez a 

fejléckészítés, amely íráspróbára is felhasználható. 

(24. sz. minta) A fejléckészítés az identifikációs 

adattárból letiltható. Fejléc készítésre pl.: papír 

tekercs csere esetén van szükség, hogy az első 

bizonylat sem maradjon fejléc nélkül. 

Ez a művelet gyakran letiltott, hogy visszaélésre ne 

lehessen használni. 

 

4.3 Sztornó 
 

A sztornóból négy félét különböztet meg a Volán 

Számlázó  Program. Mind a négy esetben az utoljára 

kiadott bizonylat bevétel tartalma törlésre kerül a 

bevételből. A személyi pakkban tárolásra kerülő 

sztornó tétel jele alapján a manuálisan végzett 

sztornó elkülöníthető a program, vagy egy külső 

egység által készítetett-től. A sztornózott bevétel 

leadása alóli mentesítés az elszámoltatás során 

történik. 

 

Az utolsónak kiadott bizonylat előtti bizonylatnál 

korábbi nem sztornózható, az ilyen bizonylat 

alapján díjvisszafizetés a jegyár visszatérítés 

szabályai szerint valósítható meg (jellemzően nem 

járműfedélzeten). 

 

Összevont (csoportos) jegyen belül tételeket 

sztornózni nem lehet, mert a kinyomtatott bizonylat 

teljes egészében törlésre kerül. Az összevont jegy 

összegzése (lezárása = bizonylat befejezése) után 

következő sztornó a teljes bizonylat tartalomra 

vonatkozik.  

 

 

A sztornó művelet jellemzője: csak sorszámozott bizonylat törlése végezhető. Az utazásszámlálási 

céllal, a programmal rögzített utazás regisztrációs jegy nem sorszámozott bizonylatként készül, 

24. sz. minta 
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ezért az nem sztornózható. A sztornó bizonylat bár sorszámmal rendelkezik, de utána sztornózás 

nem végezhető, azaz a sztornó nem sztornózható. A sztornó bizonylat a soron következő 

sorszámot viseli. (25. sz. minta) (A Volán Számlázó Program a sztornó bizonylat értékét, mint 

negatív összeget a bevételből levonja) 

 

4.3.1 Manuális sztornó 

 

Az EMKE jegykiadógépen a tévesen kiadott jegyet, a kinyomtatott bizonylatot sztornírozással 

lehetséges leminuszolni. A sztornírozást a # gomb megnyomása váltja ki. A gomb megnyomást 

követően a gép a sztornó bizonylat nyomtatást elvégzi. A manuális sztornírozásra 

időbeli korlát 2 perc. Igény szerint kisebb vagy nagyobb beállítható.  

 

Az utolsónak kiadott bizonylat előtti bizonylatnál korábbi nem sztornózható, az ilyen bizonylat 

alapján díjvisszafizetés a jegyár visszatérítés szabályai szerint valósítható meg (jellemzően nem 

járműfedélzeten). 

 

Összevont (csoportos) jegyen belül tételeket sztornózni nem lehet, mert a kinyomtatott bizonylat 

teljes egészében törlésre kerül. Az összevont jegy összegzése (lezárása = bizonylat befejezése) 

után következő sztornó a teljes bizonylat tartalomra vonatkozik.  

 

A manuális beavatkozással (kiadással) készített sztornó bizonylaton az utolsó sorban a bal szélen 

az „összege” szó előtt elhelyezkedő „K” betű nyomtatott. 

 

4.3.2 Nyomtatási rendellenesség okozta sztornó 

 

A program figyeli a gép hardverének működését. A bizonylat tartalmát soronként küldi ki 

nyomtatni és soronként ellenőrzi a nyomtatás befejeztét. Ha a nyomtatás megszakad, valamelyik 

sor kiírása nem történik meg, akkor a bizonylat utolsó sorának kinyomtatása után automatikusan 

sztornózás történik. (Ha a nyomtató nem képes a bizonylat befejezésére, akkor –akár napok 

múlva- a szervízelés során kerül a sztornó kinyomtatásra. A nyomtató hiba miatti sztornó 

bizonylat utolsó sorában az „összege” szó elé írt karakter tájékoztatja az elszámoltatót a nyomtatás  

problémájáról. A következők szerint: 

 nyomtatóhiba (a nyomtató nem fogadja a nyomtatnivalót) ($ jel), 

 papírkifogyás (a nyomtatóból a papír kifutott) (% jel), 

 kinyitott jegytépő fedél (a nyomtató sem papírt továbbítani, 

sem a papírra írni nem tud) (& jel). 

 

4.3.3 Készpénz helyettesítővel fizetés negatív visszaigazolása kiváltotta sztornó 

 

A POS terminál segítségével megvalósított bankkártyás fizetési művelet során a POS terminál 

valamilyen oknál fogva negatívan igazolta vissza a tranzakciót (pl.: kapcsolat megszakadása, 

fedezet hiánya). A gép a bizonylat nyomtatását befejezi, majd ezt követően egy sztornó 

bizonylatot készít. A sztornó bizonylat utolsó sorában az „összege” szó elé egy – (mínusz jel) 

kerül elhelyezésre jelezve: a POS terminál váltotta ki a sztornó műveletet. 

 

4.3.4 E-jegy feltöltés elmaradása kiváltotta sztornó 

 

Az e-jegykezelő egység által az értékhordozó utas médiára történő e-jegy érvényesség feltöltés 

elmaradása, sikertelensége esetén az e-jegykezelő által kiváltott sztornó. Ez akkor fordul elő, ha az 

e-jegykezelő a validálási műveletkor leolvasott UID-jú utas média adatait megküldte a számlázó 
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programnak. A megkapott adatok alapján pl.: a következő havi bérlet díjának beszedése 

megtörtént, az arról készült bizonylatot a kezelő kiállította ami alapján a gép azon adatokat küldte 

az e-jegykezelőnek, hogy végezzen el egy jegy feltöltést, ám azt nem tudta végrehajtani (pl.: 

időközben az utas médiát elvette az utas a kezelő egységtől. Ekkor az e-jegykezelő üzenetet küld a 

gép kijelzőjére: jelezve az utas médiával megszakadt kapcsolatot és kéri az adott UID-vel 

rendelkező utas média visszahelyezését, ha ez elmarad, akkor a kiadott bizonylat sztornózását kéri 

az e-jegykezelő. Az így kinyomtatásra kerülő sztornó bizonylaton az „összege” szó elé egy „X” 

betű kerül kinyomtatásra. 

 

A sztornózott bevétel leadása alóli mentesítés vagy a sztornózott összeg számlázó célgépet 

kezelőre terhelése az üzemeltető bevétel elszámoltatási szabályai szerint történhet meg. 

 

A záró elszámoláson és a jegylistán a kezelő által készített sztornó „R” jegyféleségi jellel 

azonosított, míg a kezelőtől független sztornók mindegyike a „r” betűvel jelölt. Ha csak az 

elszámoltatáshoz papír alapon kezelt, kiértékelt a sztornó, akkor az identifikációs adattárban a „r” 

helyett „R” jegylista azonosító jel állítható be. 

 

4.4 Jegylista  

 

A nyitástól történt kezelői tevékenység (főként a 

jegykiadások) listája, amely a kiadott jegyek 

rövidített másolatát tartálmazza. A jegylista a !, 

után megnyomott ENTER gombbal készíttethető 

el. (26. sz. minta) A „JEGYLlSTA” felirat a 

kijelzőről CL-lel törölhető. A „JEGYLlSTA” 

felirat a kijelzőről CL-lel törölhető. (A lista 

tételszámot tartalmaz, amely nem egyezik a kiadott 

jegy bizonylatok számával).  A jegylista 

kinyomtatása vagy csak a 10 tétel hosszúság alatti 

(teljes vagy rész jegylista) kinyomtatása az 

identifikációs adattárból letiltható. Ez az utóbbi 

tiltás esetén amíg nincs 10 db tétel a listában sem 

teljes, sem rész jegylista nem készíthető 

 

A gép nyitott helyzetében kinyomtatott lista 

sorszámozást kap, így megállapítható hány db 

került kinyomtatásra, elszámoltatáskor a megléte 

ellenőrizhető. 

 

A jegylistán a manuális sztornó jele a „R”, míg a 

többi okból történő sztornó jele egyformán a „r” 

betű. 

 

  

26. sz. minta 
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4.5 Rész jegylista  
 

A ! majd a SPACE billentyűkkel kérhető. A „Tételszám:” üzenet után megjelenő „METTŐL” és 

a „MEDDIG” kérdésekre egy-egy max. 4 jegyű számmal és ENTER gombnyomással kell 

válaszolni. Amennyiben nagyobb számot adtunk a mettől kérdésre, mint amit a meddig-re 

válaszolunk, a „METTŐL a kisebb!” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A teljes és a részlista 

készítése a kiíratás közben a CL gomb 2-3 másodperces folyamatos megnyomásával 

befejeztethető.  

 

4.6 Jegylista sorszámozás  
 

A bevétel visszaélés egyféle módjának kizárása érdekében a jegylista kinyomtatások száma 

kezelőnként a nyitás után minden kinyomtatott jegylista (vagy rész részlista) 1-től kezdődően 

sorszámozott. A záráson (ismételt zárásnál csak az utolsó zárás kinyomtatásánál) a „JEGYLISTA” 

szöveg után kiírt a kezelő által kinyomtatott jegylisták száma. A zárt állapotban nyomtatott 

jegylisták nem számozódnak tovább (nem növelik a jegykiadás közben kiadott listák számát). 

 

4.7 Kasszaelszámolás  
 

Napközben bármikor lekérhető a SPACE, majd a $ 

gombokkal, (27. sz. minta) Az „ELSZÁMOLÁS” 

felirat CL-lel törölhető. ENTER-rel végrehajtatható. 

Ez a szolgáltatás az identifikációs adattárból 

letiltható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.8 Utazásszámlálás  
 

Az utazáshoz szükséges kötelező regisztráció 

bevezetése előtt használt utazásszámlálás rendszere. 

Az EMKE fedélzeti jegykiadógép a díjszabási 

pakkban meghatározott menetrendi vonal(ak)on 

manuális utazásszámlálás, utas regisztráció 

elvégzésére is alkalmas. Más vonalon nem!  

Az utas regisztráció identifikációs adattárból 

vezérelt egyféle lehetősége a 6 éven aluli utasok 

jegykiadó gombsorról kiadható regisztrációs jegye 

(28. sz. minta). 

27. sz. minta 

28. sz. minta 
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A regisztrációkor adatgyűjtést végez a jegykiadógép a személyi pakkba és „érvénytelen” feliratú 

jegyet adhat ki a vonali pakkban az adott vonalhoz rendelt jelzések alapján (29. sz. minták).  

 

A kijelzőn beállított viszonylatban az A vagy S betű nyomva tartása mellett a balról második, 

harmadik és negyedik (7,6,5 jelű) jegykiadó gomb számláló jegyet ad ki. A betűkombinációk 

alapján 6 félét:         

 

 Jegykiadó gomb S betűvel       A betűvel 

 

          5         DOLBOZÓ BÉRLET    VÁLLALATI DOLGOZÓ 

          6        TANULÓ BÉRLET    6 ÉVEN ALULI 

          7         DÍJMENTES UTAZÁS  65 ÉV FELETTI                   felirattal. 

 

                          

         29/1 sz. minta             29/2 sz. minta 

 

Az utazás számláló jegy az utazási  adatait nem tartalmazza. A számlálás lehetséges csoportos 

állásban is (a felszálló és a célállomás a csoporton belül módosítható, így a bizonylat nem korrekt, 

mert nincs viszonylat kiírás, de a számítógépes feldolgozás pontos adatokat kap a személyi 

pakkból). 

Ha a 7. gomb 65 éven felüli utas utazásának számláló jegye kiadására van beállítva, akkor az A és 

az S segéd gombbal egyaránt a 65 éven felüli számláló jegy adható ki.  

 

4.9 Jegykiadás vonali pakk nélkül  
 

Az EMKE készülékből nyitott, aktív állapotban kihúzással eltávolítható a vonali adatpakk.  

A P betű megnyomásával a kijelzőn az Egészárú felirat jelenik meg. Az ár hossza 5 számjegy 

lehet, további számjegy bebillentyűzéssel a számok túlcsordulnak és elölről kezdődően kiíródnak. 

Tévesztés esetén a CL törli a teljes számsort. 

 

 
 

Jegy vagy egyszerűsített számlakiadás menetjegyről vagy bérletjegyről ekkor csak kézi árállítással 

lehetséges.  

 

A díjszabási pakk pakkházba történő visszahelyezése után a SHIFT vagy bármely billentyű 

megnyomására lezárásra kerül a használt vonal és új vonal választási művelet kezdődik (most már 

a pakkban lévő vonalak közül történhet a választás). 
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4.10 A záró elszámolás  
 

A " gombbal kérhető. A záró elszámolás 

elkészítése a kezelő személyhez kapcsolódó napi 

elszámolás gyűjtőzés befejezése, eredményeinek 

kiírása és a készülék lezárt üzemállapotba 

vezérlése. A művelet hivatalos elnevezése Napi 

összesítő jelentés, amely az " utáni ENTER gomb 

nyomással kezdhető el. (30. sz. minta). 

  

 

 

A kijelzőről a nem kívánt „ZÁRÁS” felirat a CL gombbal törölhető le.  

 

Zárás után a készülék jegykiadásra vagy regisztráció készítésre alkalmatlan.  

 

A zárás személyi kazetta nélkül is elvégezhető. A kijelzőn ekkor megjelenő üzenet: „AKAR 

LEZÁRNI? _(A)”, amire az A betű megnyomásával válaszolva a zárás elvégezhető. Ebből az 

állapotból CL gombbal kilépni nem lehet. 

 

A napi összesítő jelentésen a bizonylat lista utáni első számjegy jelenti a nyitott állapotban 

kinyomtatott jegylisták és részjegy listák összesített számát. A második számjegy pedig a 

kinyomtatott kassza elszámolásuk számát. Ezen számok alapján a kinyomtatott nem jegy célú 

nyomtatások leadhatóak, meglétük ellenőrizhető. 

30. sz. minta 
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4.10.1 Záró elszámolás felhasználása bevétel elszámoltatáshoz 

 

Az EMKE jegykiadógéppel teljesített bevétel elszámoltatásának rendje alapvetően a jegykiadógép 

tulajdonosa által előírt szabályok alapján történik minden esetben, a jegykiadógép gyártója, 

programozója ehhez a folyamathoz a géppel végzett tevékenységről ad objektív adatokat. Segítve 

a közvetlen felügyelet, folyamatos ellenőrzés nélkül végzett jegykiadási tevékenység 

áttekinthetőségét, az államháztartással elszámolandó értékek pontos meghatározását. 

 

Az EMKE jegykiadógép eredendően személyzetes bevétel elszámoltatás támogatására készült fel, 

amely két eljárással történhet,  

 egyik a kezelő személyi pakkjában tárolt adatok lefejtése és számítógépes ellenőrzése 

során történhet meg. Ekkor a pakkból kiolvasott bevétel és a leadni szándékolt összeg 

azonossága csak az esetben elegendő a teljesített jegykiadás feltétel nélküli elfogadásához,  

o ha nem történt sztornó (mert, ha igen, akkor vizsgálni kell a sztornózott jegy 

meglétét, a sztornózott helyett kiadott helyesbített jegyet),  

o ha nem volt hitelezett utalvány elfogadása a viteldíj lerovására felhasználva,  

o ha nem volt készpénz kímélő eszközzel fizetés (bankkártya, vásárlói klub kártya). 

 Másik eljárás a jegykiadógépi bizonylatok átvizsgálásával történő elszámoltatás, amikor a 

„Napi összesítő jelentés” bizonylaton az „Összesen:” felirat után található az elszámoltatott 

kezelő jegyféleségenkénti bevétele. Ez az érték azonban csak előkészített bevétel értéknek 

tekintendő, mert a sztornózások ellenőrzése után lehetséges a jegyféleségenkénti helyes 

bevétel értéket megállapítani. Az államilag garantált kedvezmények alapján járó bevétel 

kiegészítés az összes jegykiadógép így „megtisztított” azonos kedvezmény típusú 

jegyeinek havi göngyölítésével állítható elő. (A pakk kiolvasással működő bevétel 

elszámoltatásnál ez számítógépi program segítségével gyűjtött.) 

 

A „Napi forgalom összegei” gyűjtés  

 első sora a jegykiadógéppel kiadott összes jegy értékéről ad tájékoztatást. A GT gyűjtő 

ezzel az összeggel növelve került letárolásra.  

 Második sora a nyitástól a zárásig kiadott összes sztornózott bevétel.  

 Harmadik sora pedig a hitelezett utalvánnyal, bankkártyával, egyéb készpénz 

helyettesítővel fizetett jegybevétel részt mutatja.  

 Negyedik sora kiemelten mutatja azt a megmaradó összeget, amit az esetben kell leadni, ha 

az összes sztornó és hitelezett utalvány leadható (elfogadható). 

 

Elszámoltatáskor a 4.10. pont utolsó bekezdése szerint a jegykiadási tevékenység közben kiadott 

jegylistákkal és kasszaelszámolásokat lehet számon kérni. A „Napi összesítő jelentés” utolsó 

csoportja tartalmazza az egyszerűsített számla formátumban kiadott bizonylatok számát, hogy a 

számla másolatok megléte is megkövetelhető. 
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4.11 Személyi pakk adatok interfészen történő átadása 
 

Az interfészen keresztül történő pakk adat kinyerés feleslegessé teszi a lefejtő helyen történő pakk 

lefejtést. Az adat kinyerés a lefejtéssel ellentétben nem állítja be a pakkot az első címektől kezdett 

tartalom felülírásra, hanem a pakk végére érve az elejéről folytatódik a tartalom feltöltés. Ezzel a 

módszerrel a pakk feltöltődik és állandóan az utolsó kb.: 8.000 db adatrekord kinyerését biztosítja. 

 

Amíg a pakk lefejtő helyen alkalmazott eljárással maga a pakk biztosította az ismételt lefejtéskor 

az adat (a bevétel) duplikáció elkerülését (biztonságos kizárását), addig az interfészen kinyerhető 

olyan adat is, amely már átadásra került. Azért, hogy adat duplikáció (fantom bevétel generálás) 

vagy folytonossági luk (bevétel hiány) ne fordulhasson elő a kinyert adat állományban a 

jegykiadógép szám és a hozzátartozó nyitó-záró GT folytonosság figyelése segítségével 

kereshetőek ki a még feldolgozatlan bevétel részek. 

 

A 6.10. pontban a továbbiakban megadott számok elölről nullával (H30) feltöltött számértékek. 

 

4.11.1 Zárás művelet során lezajló folyamat  

 

.Zárás jelölő rekord:  „EMKE3ZZZZZZSSSSS”  16 bájt ASCII kerül kiküldésre 

Ahol:  ZZZZZZ=decimális szám, a nyitáskori személyi pakk mutató állás (a 

nyitó rekord ettől a bájttól kezdve letárolt 

SSSSS= decimális szám a zárás utáni első szabad rekord első bájtjának a 

címe 

2.A szokásos válaszidőig várja a válasz rekordot vissza 

A válasz rekord: „E3kkkkkvvvvvE3” 

Ahol kkkkk=(ZZZZZZ)/8 és vvvvv=(SSSSS)/8 – (ezek rekord számok 

3.Ha nem jön vissza a 2. pontbeli válasz, akkor nincs záráshoz kapcsolódó személyi pakk 

tartalom kiküldés Ha a válasz rekord visszajön (inputként beolvasásra 

kerül), akkor következik a 4. pont szerinti rekord kiküldése 

4.A személyi pakk adatait jelző rekord ”EMKE_PTG_SZ.PAKK” kiküldésre 

5.Erre a szokásos válaszidőig a V$(22) tartalmát várja válasznak 

6.Ha ez jött vissza a kezelőkijelzőre kiírja „PAKK KIKÜLDÉS” 

7.A törzsszám kiküldése. 6db decimális számjegy hexa értékei, a végén nullával feltöltve 

Pl:  750514 decimális szám esetén „5553485349520000” 

8. adatrekord kiküldése. (záráskor ez a nyitó rekord, vezérelt kiküldéskor -90-es kód-az 

első rekord) a kiküldés kijelzése az EMKE kezelő kijelzőjén 

9.Az utolsó rekord kiküldése után „KÉSZ” felirat az EMKÉ-n és 9db csipogás majd 

visszatérés a kiküldés meghívása előtti állapotba 

 

4.11.2 Kezelői kezdeményezésű pakk adat átadás 
 

Nyitott állapotban 

Idő kijelzésben (space) a 19 kódú (#) gomb megnyomásának hatására a teljes pakk 

tartalom kiküldés vezérlése 

Majd a 4. ponttól kezdődik meg és folyik le a személyi pakk adat kiküldés 

 

Zárt állapotban  

a 21 kódú gomb (%) megnyomásának hatására a teljes pakk tartalom kiküldés vezérlése 

Majd a 6.11.1 pont 4. pontjától kezdődik meg és folyik le a személyi pakk adat kiküldés 
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4.11.3 Interfészről kezdeményezett pakk adat átadás 
 

az EMKÉ-ből szokásosan kiküldött hexa 05 értékű bájttal kezdődő rekordra beküldött 

9T parancs rekordra  („9Tkkkkkvvvvv__20)  

        /Ahol: kkkkk=kezdő rekord száma, vvvvv=befejező rekord száma/ 

a 6.11.1 pont 4. pontjától kezdődik meg és folyik le a személyi pakk adat kiküldés 

       /kkkkk mindig kisebb mint vvvvv, legkisebb kkkkk=00000 legnagyobb vvvvv=08191/ 

 

4.12 Kerekítés 
 

A közlekedésben használatos tarifák általában kerek értékre végződnek, vagy eleve kerekített 

értékkel meghirdetettek. Ár állításos fizetendő érték bevitelénél azonban lehetséges 1.-Ft-re 

végződő értéket beállítani. Illetve előfordulhat olyan pl.: üzletpolitikai kedvezmény 

meghatározása, amelynél a számolt –akár egynél kisebb- érték kerekítése a jegykiadáskor 

végzendő el. 

 

Kerekítési szabályok: 

1. Készpénzfizetésnél a végösszeg kerekítendő a fennálló kerekítési szabályok szerint. A 

kerekítés napközben halmozandó tétel, napvégén, mint bevétel növekedés vagy csökkenés 

kezelendő. 

2. Készpénz helyettesítővel fizetés esetén kerekítés alkalmazása opcionális lehetőség.  

3. Ár állítással beállított jegy ár kerekítés címén nem változtatható (lásd 1.pont) 

4. Számolt ár kedvezmény egész forintra kerekítése a tétel végén végzendő.  

(pl.: egy 8% turisztikai kedvezménnyel utazó csoport számára egy jegytételként (összevont 

jegy) kiadott több db jegy esetén a kiszámolt egység ár x csoport létszám a tételsorban 

egész számra kerekítendő. (Majd az összesen érték kerekített 5.-Ft-ra  –  kp. fizetésnél)) 

 

4.13 Előzetes bevételbontás  
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Adattárból állítottan engedélyezhető a közlekedési szövetséget is érintő közlekedés bevétele  

pl.: BEB <BKSZ – BKV/VOLÁN>, MEB <MÁV – VOLÁN> jegyek gyűjtése és a jegy vagy 

bizonylat listán (vonalankénti és összesített) adataik kinyomtatása BEB, MEB ill. tisztán VOLÁN 

jegyek megbontásban. A gyűjtőkbe az 1-4 gombokkal kiadott jegyek (egészárú, 50% nyugdíjas, 

50% tanuló, 90% kedvezményű) gyűlnek. 
 

4.14 Kombinált jegy 
 

A jegykiadás során előfordult már régtől fogva (pl.: a helyijáratban) a jegy és egy más szolgáltatás 

kombinációja. Ez a bérletjegy és az utas által választható biztosítás formájában jelent meg. A 

teljes árú jegy 27%-os ÁFÁ-s míg a biztosítás nulla kulcsos (tehát elvileg szétválasztandó a 

viteldíj és az utas biztosítás). 

 

Készült olyan elővételi pénztári kiegészítése az EMKE 2010-1/M gépnek , amely esetben a 

közösítő egység bizonyos típusú jegyek kiadásakor automatikusan csoportos jegy állásba vezérelte 

a gépet, majd kiadatta a jegyet és utána automatikusan kiadatott egy biztosítási tételt. (Üzemszerű 

használatra nem került). 

 

A helyijárati bérletjegyek eredendően biztosítással vagy biztosítás nélkül választható formában 

voltak kiadhatóak a jegykiadógép 11 oszlopos ártáblázat alkalmazásától kezdve. 

 

Kifejlesztése megtörtént –évekkel ezelőtt- az elővételi jegyváltáshoz kapcsolódó utas 

kiszolgálásnál az olyan vonalnak, vagy jegyféleségnek, amelyhez helyfoglalás tartozott. Ez 

esetben a jegytételhez automatikusan helybiztosítási díjtétel járult. A jegybizonylat addig nem 

zárult le, amíg a csatlakozó helyfoglalási rendszerből a napra, járatra és ülőhelyre szóló foglalási 

adatok a gépnek kiküldésre nem kerültek és az automatikusan rá nem nyomtatta a jegy 

bizonylatra. 

 

Most áll bevezetés alatt a jegyhez kombinálandó tételként az emeltszintű szolgáltatás jegytétele 

(egyes vonalakon vagy egyes jármű típusokon vagy útvonalon pl.: autópálya), ami a jelen 

számlázó program által realizált. 

 

4.15 GT memória listázás 

 

A GT memória a gép tápfeszültség alatti 

állapotban bekapcsolt helyzetben akár nyitott, 

akár zárt üzemállapotban a  gomb 

megnyomásával kezdeményezhető. 

 

A kezelő kijelzőn megjelenő „TELJES 

LISTA?” kérdésre megnyomott ENTER 

gomb indítja el a betárolt adatot tartalmazó 

teljes GT memória kinyomtatást. A nyomtatás 

a CL folyamatos nyomva tartásával 

leállítható.  

 

A „TELJES LISTA?” felirat megjelenésére 

a SHIFT megnyomása részidőszak kiírási 

lehetőséget nyújt. 
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A „GT METTŐL:” és a „GT MEDDIG:” feliratokra max. 4 számjegy bebillentyűzése  után az 

ENTER megnyomásával a sorszám szerinti keresést, majd a sorszám szerinti listázást indíthatjuk 

el (34. sz. minta). Hat számjegy bebillentyűzése után önműködően a dátum szerinti keresés indul 

el. Ha a mettől kérdésre 6 jegyű a válasz, a meddig kérdésre is csak 6 jegyű lehet. Minden esetben 

a meddig szám a nagyobb értékű. Fordított esetben nem történik listázás.  

 

A mintán sorszám szerint a 0012 és a 0018 értékek megadása vagy a dátum szerint a 141001 és a 

141007 értékek megadása hatására kinyomtatott GT memória tartalom listája látható. 

 

4.15.1 Fontos tudni a GT memóriáról 

 

- a GT memória 1-4093 sorszámú GT-állás tárolására alkalmas. 

- amennyiben a GT memóriában már csak 120, vagy attól kevesebb szabad hely van, a napi 

forgalmi jelentésen üzenet jelenik meg: „A GT memória megtelik...zárás után!” 

- amennyiben megtelt a GT memória, az EMKE készülékkel további nyitás és jegykiadás 

letiltott, de a géppel visszamenőleges listázások elvégezhetők. A megnyitás megkísérlése 

esetén a kezelő kijelzőn megjelenő üzenet: „GT memória megtelt!” 

- a jegykiadógép 2.100.000.000,- Ft GT állástól már nem nyit meg, nyitási kísérletre a „GT 

memória megtelt” üzenetet adja. 

- minden nyitáskor figyelt, hogy a GT memóriából kiolvasott GT állás megegyezik-e a 

program által kezelt adatállományban tárolt utolsó zárás Ft értékével, megakadályozva 

ezzel, hogy hibásan kiolvasott GT értékkel megnyisson a gép. 
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5. Zárt állapotban igénybe vehető szolgáltatások  

 

Lezárt állapotban kinyomtatandó információs listák az alábbiak: 

 

5.1 Kezelők listája  
 

A „KEZELŐK LISTÁJA” az utolsó 9 kezelő (0-8-ig 

számozottak) személy jegyzéke, amely a $, után 

megnyomott ENTER gomb hatására kerül 

kinyomtatásra (31. sz. minta). 

 

5.2 Jegylista ismétlés 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„JEGYLISTA” készíthető a tárolt 9 kezelő 

személy bármelyikének kiadott jegyeiről. A !, 

majd az ENTER gomb megnyomása után a 

kijelzőn megjelenő „VISSZAMENŐLEG 

MELYIK:” kérdésre 0-tól 8-ig valamelyik szám 

gombbal majd az ENTER gombbal válaszolva 

(32. sz. minta).  

A  !, SPACE gomb nyomás sorozattal a 

kiválasztott kezelő rész jegylistáját készíthető el a 

6.5 pontban leírtak szerint. A visszamenőleges 

jegylista, ha a tiltó opció beállított, akkor csak 

a záráshoz tartozó bevétel jegykiadógépbe vitelekor 

használt személyi pakk jegykiadógépben léte esetén készíthető el. 

 

  

31. sz. minta 

32. sz. minta 
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5.3 Zárás ismétlés 
 

„ZÁRÁS” elszámolás kiírás ugyanígy ismételhető meg a 

kezelők listáján kinyomtatott bármely kezelő munkájáról. 

Az " és ENTER gombokra a „VISSZAMENŐLEG 

MELYIK:” kérdésre 0-8-ig szám adható meg. Ha nem 

létező kezelő számot adunk, a kijelzőn a „MAX.VISSZA:” 

felirat után ismételhető a számbeírás. A visszamenőleges 

zárás (a visszamenőleges jegylistával együtt) korlátozható 

az identifikációs adattárból úgy, hogy azok csak a záráshoz 

tartozó bevétel gépbe vitelekor használt személyi pakk 

gépben becsatlakoztatott volta esetén készíthetőekkel (33. 

sz. minta). 

 

5.4 Átadás-átvétel 
 

Átadás-átvétel bizonylatolására felhasználható. Az & gomb 

megnyomására kiíródó „Átadás” nyomtatvány (34. sz. 

minta), amely az utolsó kezelő adatait tartalmazza. Ez a 

bizonylat használatos a szervizből történő javított gép 

átadása esetén is (a nyomtatás a gépből letépési helyzetben 

áll ki). A szoftver azonosítója és az adattár változat kódjele 

ezen a bizonylaton jelenik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 GT tároló listázás 

 

Zárt állapotban a GT memória kilistázása azonosan 

végezhető a 6.14 pontban leírtakkal. 
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5.6 Személyi pakk lefejtés  

 

5.6.1 A személyi pakk pakklefejtő állomáson történő lefejtésével 

Személyi pakk lefejtés az EMKE készülék lezárt helyzetében biztosítja a pakk kiürítését. (Az 

adatvesztés elkerülése érdekében a nyitott helyzetű lefejtésnél a pakk nem ürül ki, így előbb-utóbb 

betelhet). A pakk utolsó 1000 tételére történő adattárolásra a készülék a záró elszámolásra írt 

üzenettel hívja fel a figyelmet. („A pakkba már csak ... tétel fér!”) 

  

A személyi pakk lefejtését és a vonali feltöltését egy PC-be csatlakoztatható speciális modullal 

lehet elvégezni (ez a pakk modul). A pakk programtechnikai kezelését a PAKK.EXE program 

végzi. A PAKK.EXE programból lefejtő helyenként szükséges egy darab.  

 

5.6.2 Vezetékes adatátadással 

A 6.10. pont alpontjaiban leírt módon és eljárással végrehajtható. 

 

5.7 Nyitás 

A nyitás művelet a 2.2. pontban leírtak szerint végezhető. 
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6. A számlázó program hibajelzései 

 

Személyi pakkal kapcsolatban adott üzenetek: 

- ha egy másik gépben megnyitott személyi pakk gépbe csatlakoztatásával történik meg 

bármely jegyféleség kiadásának megkísérlése, akkor a kezelő kijelzőn az „ELTÉRŐ 

AZONOSÍTÓ! ” hibajelzés íródik ki. 

- ha a személyi pakk megtelt adattal bármely jegy kiadó gomb megnyomására a jegytétel 

kiadása (kinyomtatása) és pakkba tárolása nem valósul meg, hanem automatikusan 

megkezdődik a kezelő tevékenységének a lezárása (egy napzárási folyamattal). 

- ha megtelt személyi pakkal kezdeményezett a megnyitás, akkor: „TELE SZEMÉLYI 

PAKK!” az üzenet (természetesen a nyitás jó pin kóddal sem történik meg), 

-  ha a nyitáskor használt személyi pakk mutatója kisebb 24-nél (nincs inicializálva vagy 

nincs jól inicializálva), akkor: „HIBÁS SZEMÉLYI PAKK!” üzenet íródik ki a kezelő 

kijelzőn, 

- ha egy másik gépben megnyitott vagy az adott gépben használt, de a személyi pakk 

becsatlakoztatása nélkül lezárt személyi pakk gépbe csatlakoztatásával történik meg a 

nyitási folyamat, akkor a kezelő kijelzőn a „NYITOTT SZEMÉLYI PAKK! ” 

hibajelzés íródik ki. 

- ha a nyitáskor megadott azonosító (titkos) kód vagy PIN kód eltér a személyi pakkban 

tárolttól (esetleg a pakk nem inicializált), akkor a kezelő kijelzőn az „ELTÉRŐ 

AZONOSÍTÓ! ” hibajelzés íródik ki. 

- ha a személyi pakk lefejtetlen adattal megtelése eléri a kb. 88%-ot, (az utolsó 1000 db 

jegyrekordba tárolás történik), akkor a záró elszámolás végére „A pakkba még nnn 

tétel fér!” üzenet kerül kinyomtatásra. Az nnn érték a szabad rekordok számát jelzi. 

 

 

A nyomtatóval kapcsolatos kijelzések: 

 

A VSzP 2.0T programot használó thermonyomtatós jegykiadógép thermonyomtató részének külön 

akkumulátora van, aminek következtében a jegykiadógép külső tápfeszültség ellátás 

bizonytalansága vagy a tápcsatlakozó kihúzása semmilyen befolyással nincs a folyamatban lévő 

nyomtatás eredményes befejezésére, így a nyomtatóval kapcsolatos hibajelzések közül a „nincs 

tápfeszültség” hiba törlésre került. 

 

A nyomtatóval kapcsolatosan a kezelő kijelzőn megjelenő hibajelzések: 

 

- „Nyomtatóhiba!” kijelzés. Ez a hibajelzés akkor alakul ki, ha a nyomtató belső 

elektronikus hibája következtében nem fogadja a nyomtatnivalót. Ez a hiba a tápfeszültség 

kihúzásával, a gép kikapcsolásával előálló nyomtató alaphelyzetbe állítással 

megszüntethető, amennyiben az valami egyszeri, egyedi dinamikus zavar következtében 

állt elő. Ekkor a nyomtató a reset-elés után működőképes. Az esetben, ha masszív 

hardverhibával állunk szemben, akkor ez a reset-elés nem segít, a nyomtatóhiba jelzés 

továbbra is fel fog állni. 

 

- „Nincs papír!” hibajel abban az esetben alakul ki, ha a nyomtató mechanikájába beépített 

papírérzékelő azt érzékeli, hogy nincs papír a gépben. Ez akkor áll elő, ha nyomtatás 

közben elfogy a papír. 

 

- „Fedél nyitva!” hibajelzés akkor alakul ki, ha a papírtépő élet tartalmazó fedél felnyitásra 

kerül, ugyanis a fedél belső oldalán rögzített a papírtovábbító görgő pár egyik fele, azaz a 
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továbbító görgők szétnyílnak és hiába van papír a nyomtatóban, az nincs a helyére vezetve, 

annak továbbítása nem történhet meg, így a nyomtató működésképtelen. 

 

A részletezett 3 db nyomtatóhiba mindegyike kiváltja a gép által önműködően kiadandó sztornó 

bizonylat készítését. A sztornó bizonylatra a korábban leírtak szerint a hibaokra utaló karakter az 

„összege:” szöveg elé kinyomtatásra kerül. 

 

Ha a papírkifogyás vagy a fedélfelnyitás pl. a sztornó bizonylat kinyomtatása közben következik 

be, akkor – mivel a gép a sztornózás nyomtatásban megjelenését nem tekinti maradéktalannak – 

az üzemállapot helyreállta után (fedéllecsukás vagy papírbetöltés) megismétli a sztornó 

bizonylatot, de ekkor is csak annak a bizonylatnak a sztornózására szóló bizonylatot nyomtat ki, 

mint amelyikre a nyomtatás közben megsérült sztornó bizonylat vonatkozik. Az ismételt 

sztornózás a bevételből a sztornózandó értéket már nem vonja le, így az helyesen csak egyszer 

kivont a gyűjtött összesenből. 

 

Vonal választási hibajelzés: 

 ha a beállított vonalszám nincs a vonali pakkban, akkor a „NEM TALÁLTAM!” 

hibajelzés alakul ki. Ez a jelzés az esetben is, ha a vonal szám feltöltő karakter az 

identifikációs tárban „0”, míg a pakkban „:”.  

 

Vevő adat nem találás: 

 ha a számlára állás után megadott vevő adat helyen (vevő kódon) a letárolt tartalom nem a 

„NÉV:” szöveggel kezdődik, akkor a számla vevőadatainak semmi nem íródik be és a program 

várja a vevőkód újbóli megadását, vagy manuális bebillentyűzését (vonalkód vagy e-jegy 

rendszerben is) 

 

Összesen összeghatár miatti hibajelzés: 

 ha egy tétel összege (pl.: csoportos jegynél a db szám x egységár) meghaladja a 129.132.-Ft 

értéket, akkor a „TÚL NAGY ÖSSZEG EGYBEN!” hibajelzés kerül kijelzésre, a tétel 

sem nyomtatásra, sem a személyi pakkba betárolásra nem kerül, 

 ha a tétel értéke nulla, (pl.: csoportos jegynél az ár 1-nél nagyobb de a db értéke nulla) akkor 

hibajelzés nem történik, de a tétel kinyomtatásra, betárolásra nem kerül. A regisztrációs 

jellegű jegyek természetesen nulla értékkel kiadhatóak, 

 ha egy tétel db száma meghaladná a 63 db-t, akkor azt nem is lehet a db értékhez beírni, 

 ha egyszerűsített számla állásban a szöveg puffer betelik (kb.: 25 tétel), akkor ez a hibajelzés 

kerül kiadásra és további jegytétel kiadása a megnyitott számlában nem lehetséges, 

ENKER-rel be kell fejezni a számla kiadást. 

 

E-jegyhez kapcsolódó hibajelzések: 

- ha a kártyaillesztő egységhez olyan díjtermék hordozó kártya került közelítésre, amelyen 

tárolt e-jegy díjtermék  

o érvényességi ideje lejárt, akkor az „Érvénytelen!” kijelzés kerül a jegykiadógép 

kezelő kijelzőjén megjelenítésre 4 db csippantással kísérve,  

o viszonylata nem elfogadható, akkor az „Eltérő!” kijelzést adja a jegykiadógép és 4 

db csippantással kíséri azt, 

o érvényességi viszonylatát (vagy területét) a közlekedés vonala (ami a 

jegykiadógépben beállított) egyáltalán nem érinti, akkor az „Eltérő vonal!” üzenet 

kerül kijelzésre 6 db csippantással kísérve. 

- ha az előző bekezdésbeli esetek bármelyike áll fenn a kártyaillesztő egység hangjelzést ad 

és a piros LED-je világít. 

- ha egy megállóban tartózkodás közben a díjtermék hordozó ismételten a kártyaillesztő 
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egység olvasási hatáskörébe kerül a kártyaillesztő egység piros LED-je villog és éles 

sípoló hangot ad 

 

Elektronikusan leolvasható bérlet jelölő rendszer jármű fedélzeti hiba jelzései: 

- ha a leolvasott bérletféleség jelző számok (X és Y) nem létező, akkor „Rossz!” kijelző 

felirat jelenik meg. 

- ha a bérlet érvényességi ideje lejárt, akkor az „Érvénytelen!” kijelzés kerül a 

jegykiadógép kezelő kijelzőjén megjelenítésre. 

- ha helyijárati üzem jelleg beállított a jegykiadógépen és helyközi bérletjegy kód kerül 

leolvasásra, akkor "Nem helyi!" kijelzés kerül a kezelő kijelzőre kiírásra. 

- ha helyközi jellegű a gép, akkor a helyi bérletféleség jelölő kódokra "Nem helyközi!" 

hibajelzés keletkezik. 

- ha a helyközi bérlet érvényességi viszonylatába nem tartozó megálló számon áll a 

jegykiadógép, akkor "Hibás megálló szám!" a hibajelzés. 

- ha a cégazonosító kód eltérő a gépben belsőleg tárolt tartománytól, akkor "Idegen" felirat 

jelenik meg a kezelő kijelzőn. 

 

GT memóriához kapcsolódó hibajelzések: 

 ha a nyitási folyamat során a gép belső tárolóiban tárolt utolsó záráshoz tartozó GT érték 

nem egyezik meg a GT memóriában talált legnagyobb dátumú GT értékkel, akkor a 

„MEMÓRIA HIBA!” jelenik meg a kijelzőn. A nyitási folyamat elölről kezdése esetén a 

hibajelzés újra előáll. 

 ha a GT memória megtelt, akkor a nyitási folyamat szintén eredménytelen, de ekkor a „GT 

memória megtelt!” a hiba üzenet a kezelő kijelzőn. 

 ha a GT memóriában 120 vagy annál kevesebb záró GT érték tárolására van hely, akkor a 

záró elszámolás nyomtatványra a „A GT memória megtelik xxx zárás után!” üzenet 

nyomtatódik rá. Az xxx a még rendelkezésre álló újabb zárás számot jelenti. 

 

Szoftver hiba észlelés: 

 ha a szoftver a saját stack hívásaiban göngyölődő hibát észlel, akkor a stack memória terület 

elfogyásakor „Stack túlcsordulás”, míg kiürülése utáni kiolvasái igény jelentkezésekor 

„Stack alulcsordulás” hibajelzést ír ki a kezelő kijelzőre. Ez a hiba csak újraindítással 

(CPU javítással program EPROM cserével és hasonlóakkal) szervizben szüntethető meg.  

 ha a gép önellenőrző programja működési, számábrázolási vagy más hibát érzékel olyan 

szintűt, amely veszélyezteti a helyes viteldíj kialakítást vagy a belsőleg tárolt adatokat, 

akkor „Meghibásodás! Szervizbe szállítani!” felirat jelenik meg a kezelő kijelzőn. Ez a 

felirat a tápfeszültség ellátás megszűntével a gép kikapcsolása következtében a kijelzőről 

eltűnik. Tápfeszültség aláhelyezve az ON gombot megnyomva ez a hibafelirat újra elő jön, 

nem törölhető, új bekapcsolás nem írja felül, csak szerviz művelettel lehet beavatkozni. 

(Ha a hibajelző felirat nem törlődik a tápfeszültség ellátás megszűntével, akkor súlyos 

meghibásodás áll fenn a javításig a gép tápfeszültségen tartandó!) 
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1. sz. melléklet 

Az emkeh.txt állomány végén elhelyezkedő jegy név betöltésre használható vonal. 

Jegyneveket tartalmazó vonal (99999) felépítése: 

A~62770~Eger-Kal-Verpelet-Liszko, gyartelep  ~25~1~ 

A~99999~      ~44~0~ 

Y~A~AGRIA V~ 

 

X~B~99999~ 

B~Nyit˘          ~ 1~ 

B~Helyij rat    N~ 2~ H  gombbal előhívható jegy neve~ 

B~Kieg‚szˇt”    N~ 3~ M  gombbal előhívható jegy neve~ 

B~Hitelezett    N~ 4~ O  gombbal előhívható jegy neve~ 

B~Eg‚sz rŁ      I~ 5~ 1. gombbal kiadható jegy neve~ 

B~50%nyugd.     I~ 6~ 2. gombbal kiadható jegy neve~ 

B~50%tanul˘     I~ 7~ 3. gombbal kiadható jegy neve~ 

B~90% kedv.     I~ 8~ 4. gombbal kiadható jegy neve~ 

B~Sz ml l˘      N~ 9~ E  gombbal előhívható jegy neve~  

B~Kutyajegy     N~10~ K  gombbal előhívható jegy neve~ 

B~Csomagjegy    N~11~ Q  gombbal előhívható jegy neve~ 

B~Bˇrs g        N~12~ U  gombbal előhívható jegy neve~ 

B~Egy‚b jegy    N~13~ D  gombbal előhívható jegy neve~ 

B~50% kedv.     I~14~ 5. gombbal kiadható jegy neve~ 

B~Ekieg‚szˇt”   N~15~ 6. gombbal kiadható jegy neve~ 

B~Hitelezett    I~16~ 7. gombbal kiadható jegy neve~ 

B~B‚rlet        N~17~ Záráson a bérletek gyűjtő neve~ 

B~Tan.b‚rlet    N~18~ Záráson a tanuló bérletek gyűjtő neve~ 

B~‚rt‚k felt.   N~19~ 

B~Ekieg‚szˇt”   N~20~ Az emeltszintű vonalakon az automatikusan kiadott jegy neve~ 

B~Biztosˇt s    N~21~ 

B~Sztorn˘ biz.  N~22~ Sztornó bizonylat neve~ 

B~Z r˘           ~23~ 

B~60011          ~24~ Program verziószám, tilos módosítani!~ 

B~B‚rlet        N~25~ SML, RCL + 1 gombbal kiadható jegy neve 

B~B‚rlet        N~26~ SML, RCL + 2 gombbal kiadható jegy neve (a „félhavi” jelzés automatikusan 

íródik)~ 

B~90% b‚rlet    N~27~ SML, RCL + 3 gombbal kiadható jegy neve 

B~90% b‚rlet    N~28~ SML, RCL + 4 gombbal kiadható jegy neve (a „félhavi” jelzés automatikusan 

íródik)~ 

B~30n b‚rlet    N~29~ SML, RCL + 5 gombbal kiadható jegy neve 

B~30ntb‚rlet    N~30~ SML, RCL + 6 gombbal kiadható jegy neve (a „félhavi” jelzés automatikusan 

íródik)~ 

B~B‚rlet         ~31~ S+5 gombbal kiadott regisztrációs jegy neve 

B~Tan. b‚rlet    ~32~ S+6 gombbal kiadott regisztrációs jegy neve 

B~Dˇjmentes      ~33~ S+7 gombbal kiadott regisztrációs jegy neve 

B~V llalati dol. ~34~ A+5 gombbal kiadott regisztrációs jegy neve 

B~6‚ven aluli    ~35~ A+6 gombbal kiadott regisztrációs jegy neve 

B~65 ‚ven f.     ~36~ A+7 gombbal kiadott regisztrációs jegy neve 

B~ dˇjmentes     ~37~ „A” segédgombos regisztrációs jegy felírat 

B~ utaz s        ~38~ „A” segédgombos regisztrációs jegy felírat 

B~               ~39~ „A” segédgombos regisztrációs jegy felírat 

B~ sz ml l˘      ~40~ „S” segédgombos regisztrációs jegy felírat 

B~ ˘ �rv‚nytelen ~41~ „S” segédgombos regisztrációs jegy felírat 

B~!             5~42~ A vonalszám hányadik karaktere jelezze az „emeltszintű” vonalat (értéke 5 

vagy 6)~  

B~______________T~43~ Záráson KM övezet szerinti gyűjtők kiírásának tiltása~ 

B~              9~44~ Emeltszintű vonalak jelző karaktere (a vonalszám 5. vagy 6. számjegye~ 

Y~B~999990~ 

 

. 

. 

. 

C~249~ 

C~249~ 

Y~C~62770~ 

 

X~C~99999~ 

C~0~ 

C~0~ 

. 

.   946db C~0~ sor 

. 

C~0~ 

C~0~ 

Y~C~99999~  
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Jegyzetek: 
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