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PAKK PROGRAM 

 

 

1. Általános tudnivalók 

Az EMKE rendszere a felhasználóval két irányból áll adatkapcsolatban. Egyik a készülékkel 

végzett tevékenység adatai. Ide tartoznak a készülék állapot információi (GT állás, zárt/nyitott 

helyzet, stb.), a jegykiadó géphez kapcsolódó eszközök által szolgáltatott információk (km 

impulzus szám, felmutatott elektronikusan leérezhető jelölésű menet- vagy bérletjegy, kezelt 

előreváltott jegy, e-jegy hordozó azonosítókód, stb.) és a fedélzeten végzett nyugta illetve számla 

kibocsátások (valójában menetjegy és bérletjegy eladások) adatai. 

Másik a közlekedési adat feltöltés, amely közvetlen történhet a menetrend szerkesztő program 

által nyomtatott díjszabási táblák fogadásával, vagy egy leírt text állomány előállításával. A 

viteldíj 11 féle lehet egy övezetben (teljes ár és kedvezményei, bérletek, kutya, csomag). Az árak 

ellenőrzését a PAKK.EXE program egy DIJSZAB.TXT állomány (egy ártábla) segítségével végzi. 

A DIJSZAB.TXT része a helyi bérletár is (helyi jegy és bérlet 31 féle lehet), és a retúrjegy 

árszorzó értéke. A DIJSZAB.TXT biztosítja a közlekedési adatállományba való előre betárolását 

egy későbbi időpontban bekövetkező tarifaváltásnak. A pénztárgépi adatállományba későbbi 

időpontban érvénybe lépő ÁFA értékek is betárolhatóak. A számlázó program adatállományába a 

tulajdonos (a közlekedési szolgáltató) név-cím-adószám adatai is beállíthatóak. 

A bérletjegy statisztikai, ellenőrző és kezelő rendszer két eszközre kidolgozott. Egyik a saját 

számmal rendelkező (pl.: érintkezés nélküli chipes eszköz), amely hónapról hónapra (vagy 

feltöltéstől-feltöltésig) ciklikusan használható, másik az egyszer használatos (pl.: vonalkód jelölés 

a hagyományos bérletjegyen). A ciklikusan felhasználható leolvasott adatai N és H rekordba tárolt 

ellenőrzéskor, az egyszer használatos M rekordba. Mindkét eszköz használható helyi és helyközi 

bérletazonosításra. A térítésmentes utazások félesége helyköziben 4 féle, helyiben 7 felé osztható 

el a jelölések alapján. Az ELEKTRA Hungaria rendszerű e-jegy esetében az összes lehetséges 

jegyféleség használható. 

A 2004 évig használt e-jegy rendszerben a többször felhasználható adathordozó eszközünk 

esetében a göngyöleg jelleget támogatjuk, pl.: a kártyára nincs az arckép felvéve, nincs 

bérletféleség jelölve, (az eszköz száma az eszközre rágravírozott, ez a szám ráírt a bérlet 

igazolványra). Ellenőrzéskor, érvényesítéskor (feltöltéskor) a kezelő készülék kiírja ezt a számot. 

(Megállapítható, annál van-e a kártya, aki erre jogosult.) Későbbiekben egy személyhez nem 

kötött jogosultsági rendszerben sem előnytelen, a saját szám alapján történő nyilvántartás 

lehetősége. Az ELEKTRA Hungaria rendszerben a kártyakülzet személyes adatokat és 

arcfényképet tartalmaz. 

Az EMKE 2010-1/M számlázó célgép programja a készpénzfizetés mellett készpénz-helyettesítő 

fizetések elfogadására alkalmas. Egyik eljárás, amikor hitelezett fizetésű jegy kerül kiadásra (pl.: 

MEP). Másik, amikor a géphez kapcsolt külső eszköz segítségével egy bankkártyáról vagy egy 

elektronikus pénztárcából történik a fizetés. 

Az EMKE rendszerében acélházas dobozokkal (ez a pakk) tartjuk a kapcsolatot a PC-s 

rendszerekkel (a PC-ben egy speciális kártyánk van, amellyel a pakk kezelhető ez a kártya lehet 

ISA portos vagy PCI portos ). 2005 után megjelent a külső pakk kezelő egység, az USB portos 

kialakítású. A PC-n a PAKK.EXE programunk fut, amely rendelkezik a vonali állományt a 

pakkba beszerkesztő és a tevékenységről szóló anyagokat kiolvasó utasításokkal. (Természetesen 

egy kis háztartási rendszere is van, például: inicializálás, törlés.) 
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2. Ismertető az VOLÁN5 adatkezelési rendszerről 

Az EMKE 2010-1/M jegykiadó pénztárgépek külső és belső adat struktúrájához mérten a 

számlázó célgép programban a változásokat hoztunk létre.  

Az új rendszer az eredeti VOLÁN3 program fejlesztésein túl további program-módosításokat 

jelent, amelyek egyrészt kiegészítik a már korábban kialakított opciókat, másrészt a külső és belső 

adattárak változtatását eredményezik. 

 

1. Belső (csak szerviz által tölthető) paraméterek - ez az identifikációs adattár - alapján 

állítható be a gép helyközi fedélzeti (E3), helyközi elővételi (E3), helyi elővételi (E3) vagy 

helyi fedélzeti (E5) működési jellege. A feldolgozó program számára a nyitójegyben kerül 

átadásra a program és a jegyféleség verzió száma. Egyes opciók, illetve külső egységek 

létezése szintén paraméterek által választható. Így mód van az EMKE gépben a 

viszonylatjelző tábla kezelése mellett: 

Fedélzeten 

• megálló helyek közötti km távolságok megadására és km illesztő interfész 

fogadására, 

• elektronikusan leérezhető bérlethelyettesítő eszközök kezelésére:  

- transzponder kártyakezelő, vagy 

- vonalkód olvasó beállítása, 

• előreváltott jegykezelő vezérlésére, 

  elektronikus pénztárca használatára, 

  e-jegy kezelésére (ellenőrzés/feltöltés). 

 bankkártya terminál (POS) csatlakoztatására. 

Elővételben 

• önműködő vonal és viszonylat előkereséshez (bérlet érvényesítéshez) bérletváltó 

kártyakezelő egység, amely lehet: 

- transzponder kártyakezelő, 

- vonalkód jelölés olvasó, 

• bérletszelvény kitöltéshez laser nyomtató használható. 

Járatszám kijelzőt illetve viszonylatjelző táblát RS232-es vagy IEC485-ös interfészen 

keresztül minden további beállítás nélkül tud kezelni az EMKE. 

2. Kedvezmény származtatása az identifikációs adattárban elhelyezett szorzó konstanssal 

való számítás helyett történhet táblázatból előkereséssel. A készülék működésében 

VOLÁN3 programtól kezdve eltérés nincs, ezért a vonatkozó övezeti teljes ár és a belőle 

származó kedvezmények számítása mellett az övezeti teljes árhoz a kedvezményt konkrét 

értékben tartalmazó származékok állíthatóak be.  

A VOLÁN3 programnál az 5 oszlopos DIJSZAB.TXT esetén számítás, 8 oszlopostól 

felfelé pedig előkeresés történik. Az 5 oszlopos DIJSZAB.TXT évekkel ezelőtt a 

használatból kivonásra került. (Például: 10 oszlop esetén a teljesártól a 20%-ig minden ár 

táblázatból vett, a 10%-os pedig számolt.) 
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oszlop 

szám 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

jegy 

féleség 

ára 

egész-

árú 

jegy 

ára 

cso-

mag 

jegy 

ára 

kutya

-jegy 

ára 

dolgozó 

havi 

bérletjegy 

ára 

tanuló 

havi 

bérletjegy 

ára 

50%-os 

kedv. 

jegy ára 

67,5%-os 

kedv. 

jegy ára 

90%-os 

kedv. 

jegy ára 

50%-os 

üzletpol

. kedv. 

jegy ára 

20%-os 

üzletpol

. kedv. 

jegy ára 

10%-os 

üzletpo

l. kedv. 

jegy 

ára 

 
Tipikus ároszlop 

szerint jegykiadás 
Járműfedélzeti gép Elővételi pénztári gép 

1 1. jegykiadó gomb SML segédgomb + 1. jegykiadó gomb 

2 OFF segédgomb + 1. jegykiadó gomb  

3 OFF segédgomb + 2. jegykiadó gomb  

4 SML (RCL) segédgomb + 1. jegykiadó gomb 1. jegykiadó gomb 

5 SML (RCL) segédgomb + 3. jegykiadó gomb 2. jegykiadó gomb 

6 2. jegykiadó gomb SML segédgomb + 2. jegykiadó gomb 

7 3. jegykiadó gomb SML segédgomb + 3. jegykiadó gomb 

8 4. jegykiadó gomb SML segédgomb + 4. jegykiadó gomb 

9 5. jegykiadó gomb SML segédgomb + 5. jegykiadó gomb 

10 6. jegykiadó gomb SML segédgomb + 6. jegykiadó gomb 

11 7. jegykiadó gomb SML segédgomb + 7. jegykiadó gomb 

 

A dolgozó félhavi bérlet ára a 4-es ároszlopból felezéssel áll elő a 2-es gomb használata 

esetén (járműfedélzeten segédgombbal, elővételben segédgomb nélkül). A tanuló félhavi 

az 5-ös ároszlop árából a 4-es gomb megnyomása esetén hasonló feltételek mellett áll elő. 

Elővételi pénztárban a csomag- és kutyajegy helyett más helyközi bérletféleségek adhatóak 

ki. 

Fedélzeti rendszerben a felső jegykiadó gombokon jegynyugtákat lehet kiadni, 

gombkombinációval lehet bérletnyugtákat előhozni, elővételi rendszerben ez a helyzet 

megfordul, illetve megfordulhat, bérletnyugtákat gombkombináció nélkül ki lehet adni az 

elővételi pénztári munka gyorsítása érdekében. 

Elővételi rendszerben, illetve fedélzeten elektronikus leérezhető bérlethelyettesítő eszköz 

kezelésekor szükséges az úgynevezett helyi járati adattár rész. 

3. A pakkban tárolt ármezők táblázatos kedvezmény megadás esetén (8 vagy több oszlopos 

DIJSZAB.TXT) sűrített, rugalmas tárolási méretűek (egyébként hagyományos). 59 övezeti 

árig alap méret, e felett 50%-kal nő a mérete 89 övezetig. Megkezdett 30 övezetenként az 

alapméret 50%-a a növekmény, 239 maximális övezet számig. Övezetenként 16-tal nő a 

bérlet állomány lehetséges mérete, ezek szerint 59 övezetig 31 bérlet ár lehet, e felett 

további +16. A maximális 239 övezet esetén már 127 db. Ami az ártábla első 127 sorát 

jelenti. 

4. Az azonos vonalvezetésű vonalak kétféle módon ágyazhatók egymásba. Egyrészt a 

menetrend szerkesztő program által kibocsátott vonalakból a PACK.AWK programok 

segítségével, másrészt az EMKEH.TXT fájlba közvetlenül beeditált gyerek vonalakkal. 

(Ahol nem használt a járatjelző tábla, ott célszerű rövidre venni a vonal szöveges nevét, 

mert felesleges bájtok tárolásával a vonalak elől foglalódik a hely. (PL: 60 darab 32-48 

karakter közé eső vonalnév 2.880 bájt helyett foglal a pakkban, ez kis pakk esetén több 

mint a tárlóhelyek 4%-a!) A PACK.AWK programok írásjelre egyező megállóhely neveket 

tartanak azonosnak. 
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Rövid-hosszú előkereső neves szülő-gyermek vonalak: 

[A~Rövid előkereső név~Hosszú előkereső név~Vonalnév~Megállók száma~Bérlet 

számlálás ~Hivatkozás a szülővonalra~] 

A~1~11100-Szülővonal ~ 14~2~ 

A~2~10000-Gyerekvonal ~ 8~2~1~ 

Csak hosszú előkereső neves szülő-gyermek vonalak: 

[A~Hosszú előkereső név~Vonalnév~Megállók száma~Bérletszámlálás~Hivatkozás a 

szülővonalra~] 

A~11100~Szülővonal ~ 14~2~ 

A~10000~Gyerekvonal ~ 8~2~111000~ 

Magyarázat: a példában gyerekvonal a szülővonal első 8 megállóhelyét tartalmazza, a 

megállóhelyek, árak azonosak, a gyerekvonalnál a megállóhelyeket illetve árakat 

tartalmazó rekordok hiányoznak. 

 

5. Támogatott az EMKE 2010-1/M típustól a kódolt vonalnév (rövid előkereső név) 

használata (lásd minta: 4. pont). 

• Elővételi pénztárakban használatos a gyorsabb vonal előkereséshez. 

• Az EMKE identifikációs adattárából vezérelhető, ha engedélyezett, akkor eltérhet 

az előkereső név a vonal számától. A példában 1-es számmal gyorsan előkereshető 

a 11100-ás vonal. A keresés a 11100 hosszú előkereső név használatával is 

működik. 

• Az identifikációs adattárból kell vezérelni a rövid-hosszú név feltöltés tartalmát (0 

vagy :). 

Megjegyzés: elővételben illetve fedélzeten elektronikus leérzésű bérlethelyettesítő eszköz 

használatakor az úgynevezett kettőspontos (:) feltöltést alkalmazzuk. 

Kettőspontos feltöltés: A vonali állomány generálásakor az evpakk paraméter használatával 

a rövid, illetve hosszú vonalnevet 6 karakterig kettősponttal feltöltésre kerülnek, így 

biztosítva az 1-10-100 rövid előkereső nevek elkülönítését. Lásd: PAKK PROGRAM című 

fejezet. 

A vonal helyett annak bármilyen csonka része használható, illetve relációt tartalmazó 

fantom vonalak hozhatóak létre (például: a helyi járati tarifa határtól az X településre). 

Elővételi célú felhasználáshoz direkt, csak egyetlen viszonylatokat tartalmazó (relációs) 

fiktív vonalak is létrehozhatóak (gyorsítva a nyugtaadást). Legcélravezetőbb megoldás a 

manuális gép működtetéshez elővételi pénztárban viszonylatra történő helyközi 

bérleteladáskor úgynevezett gyűjtővonal létrehozása. 

Gyűjtővonal: Tartalmazza a leggyakoribb kiinduló állomásokat (ez a gyakorlatban elég 

kevés) és a célállomásokat. Mind a kezdőállomás, mind a célállomás gyorsan előkereshető, 

a felső jegykiadó gombsor ilyen esetben nem jegykiadásra, hanem közvetlen bérletkiadásra 

is beállítható. Jegy-, bérletnyugta, illetve számla kiadás értelemszerűen a kezdő állomás és 

a célállomás között értelmezett. 

Rövid előkereső név használatakor az EMKEH.TXT-ben az A~ után először az előkereső 

név, egy tilde, és a vonal száma adandó meg. Ha a vonali pakkban nincs előkereső név és 

vonalszám külön, de az belső adattárban beállított az előkereső név használata, akkor 

zavaros, azonosíthatatlan vonalszámok állnak be. (A vonali pakk állományát a felhasználó 

készíti, az identifikációs adattárat kizárólag a szegedi szerviz módosíthatja a felhasználóval 

egyeztetve.) 
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6. A VOLÁN5 programtól azzal is támogatott az elővételi üzemmód lehetősége, hogy (belső 

adattárból vezérelten) a vonalváltás után nincs járatszám megadási lehetőség. További 

szolgáltatás: 25 féle, vonali pakkból állítható, fix áras helyi járati bérletről és 6 féle helyi 

jegyről, valamint 1 darab árállított helyi jegyről nyugta kiadási lehetőség biztosítása. A 

bérletek neve és ára a vonali pakkon keresztül közölhető az EMKÉ-vel. Elővételben az 

elektronikus bemenet bérletváltó kártya leérzésként viselkedik (az EMKE bérlet kiadást 

kínál fel). Érvényesség ellenőrzés, felmutatás betárolás (utasszámlálás) nincs. 

Identifikációs adattárból vezérelhető, hogy a leérzett bérletről nyugta közvetlenül vagy 

jóváhagyó gomb megnyomása után készüljön. 

Utalások: 

• Elővételben használatos vonali anyag létrehozásához lásd a PAKK.EXE PROGRAM 

című fejezetet. 

• Elővételben kiadható helyijárati bérletekről, a retúrjegyekről, illetve a bérletváltó 

kártyáknál használt "Volán azonosító"-ról bővebben a DIJSZAB.TXT szerkezete 

helyijárati adattár részben olvasható. 

• Elektronikus leérzésű bérlethelyettesítő eszközökről részletes ismertetés az elektronikus 

leérzésű bérletszelvényekről szóló részben található. 

7. A PAKK.EXE 1997 január 21-i és az azt követő verziói a LEFEJT parancs használatakor a 

személyi pakk lefejtésekor észlelt hibáknál (például: GT nyitó-záró különbség és a kiadott 

jegyárak összegének eltérése esetén,) egy S_törzsszám.SAV fájlba teszi a pakk teljes 

anyagát, hogy az előfordult hiba később kielemezhető legyen. Ez az eredeti pakkméretnél 

(65536 bájt) 6 bájttal nagyobb, a személyi pakkállomány legvégéhez hozzáfűzi a lementés 

dátumát (ÉÉ.HH.NN). 

a) A LEFEJT parancs kiegészíthető a DÁTUM SZERINT paraméterrel, ekkor a pakkból 

lefejtett összes állományt egyetlen fájlba tárolja. (E paraméter nélkül annyi állományt 

hoz létre, amennyi pakk le lett fejtve (törzsszám szerint). 

b) PAKK LEFEJT HIBÁKAT a lefejtett állományban a sor végéhez hozzáfűz egy, a hiba 

jellegére utaló leírást. 

A pakk program használatáról bővebben a PAKK.EXE PROGRAM című fejezetben 

olvasható. 

8. A viszonylatjelző tábla és a helyijárati vonalszám kijelző kezelése egységesített. A korábbi 

E5 verzió a vonal előkereső nevét írta ki a kijelzőre, az új megoldás a járatkezelő tábla 

felirataként betárolt adatot küldi ki. (A kiküldött adat első bájtja nem használt, a második, 

harmadik szám, a negyedik egy korlátozott betű lehet.) 

X~A~TISZA V~ 10~ 

  [VONALAK] 

A~001000~000320URESJARAT     ~2~0~ 

A~010000~021890VOLÁN TP.-PORCELÁNGYÁR  ~16~2~ 

A~040000~021650KINCSES TEMETŐ-PORCELÁNGYÁR ~17~2~ 

A~070000~012890KONZERVGYÁR-KINCSES TEMETŐ ~16~2~ 

A~090000~009320KINCSES TEMETŐ-LÁSZLÓ UTCA  ~18~2~ 

A~120000~012320KERTVÁROS-PORCELÁNGYÁR  ~16~2~ 

Üres járatszám kijelző előállítása: a második és a harmadik szám helyére hexa 0-t, a 

korlátozott betű helyére SPACE-t (H20) írunk. Amennyiben viszonylatjelző táblára 

küldünk ki adatokat, a járatszámkijelzőre vonatkozó adatok elhagyandóak és ebben az 

oszlopban található szöveg kerül kiküldésre. 

9. AZ EMKE 2010-1/M gép megfelelő interfész beépítése után külső egységből tud 

információt fogadni, illetve oda adatot küldeni. Ehhez egy soros interfész beszerelése 
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szükséges. Az EMKE 2010-1/I és a helyijárati gépek (E5) eredendően tartalmaznak 

interfészt. A fedélzeti adattárral ellátottak, bérletszámlálásra (utazás regisztrációra) 

vonatkozó információt tudnak betárolni, vagy az ENTER és a SPACE gombok 

megnyomására bérletről nyugta kiadást megvalósítani. Bérlet érvényességi viszonylat, 

bérletféleség, vonalszám vagy felmutatási időpont és három decimális szám (cégazonosító) 

erejéig kibocsátó azonosító adat tárolással, amely 0-799-ig változhat, egy céghez 

tartozónak 28 csoportosított azonosítót tekint a program (0-27, 28-55, stb.). Érintkezés 

nélküli papírbérlet helyettesítő eszköz esetén az eszközazonosító (14 decimális jegy) külön 

jegyadat rekordban tárolódik be. Az elővételi adattáras gép képes elektronikus 

bérletérvényesítéshez kiküldeni a kiadott bérlet vonalát, viszonylatát, féleségét és a 

kibocsátó azonosítót tartalmazó adat rekordot.  

A bérlethelyettesítő eszköz a bérletváltáskor (díjfizetéskor), vagy attól függetlenül is (pl.: 

járműfedélzet) érvényesíthető. Vonatkozik ezen tudás a helyi típusú bérletekre is. A helyi 

bérletszámláló jegyadat rekord típusa: decimális 27, a féleséget valójában elkülönítő adat 2 

decimális számban kódolt (lásd: Helyi bérlet beazonosítás táblázat). Az automatikus 

számlálás csak a pakkba kerül be, a kézi számlálás a jegyadattárba is (jegylista, zárás). A 

kézi számlálás választható, hogy számláló jegyet adjon, vagy csak csipogjon. Mindezen 

paraméterek az identifikációs adattárból és a DIJSZAB.TXT helyijárati adattár részében 

szabályozott. A vonali állomány generálásakor kötelező az EVPAKK paraméter 

megadása!!! 

Lásd még: 

 • DIJSZAB.TXT helyijárati adatrendszer, 

 • Helyi bérlet beazonosítás táblázat, 

 • EMKE működési funkcióit meghatározó változók,  

 • PAKK.EXE PROGRAM. 

10. Felszabadítottuk a cégazonosító fejléc harmadik sorát az EMKE 2010-1/M típustól, 

amelybe 2*16 karakteres további pontosítás (pl.: utca, házszám) tölthető. Ajánlani nem 

ajánljuk, tekintettel a nyugta formátum korábban is kielégítő voltára (csak a 

jegynyomtatási idő és papír igény nő, hasonlóan a nem használt üdvözlő sorhoz). Az E3-

hoz képest a fejléc harmadik soraként írható ki. 2006.-tól 3db 36 karakteres sor a feléc 

maximum. 

11. Mint minden EMKE program, így a VOLÁN5 program is képes a hó 25.-étől a következő 

hóra új árral adni a bérletet, habár a tarifaváltás csak következő hó elsején lép életbe, ezért 

a tarifaváltást ezután legfeljebb az árváltás előtt egy hónappal szabad a vonali pakkba 

betenni (PAKK.EXE program ATARAZ illetve EATARAZ paraméterrel, amely utóbbi a 

helyijárati adattár részben található árakat is átárazza és belehelyezi a vonali állományba). 

12. Minden EMKE a jegykiadás megkezdésekor betárol egy "C" jegyféleséget 30855 Ft 

értékkel, amely egy esetleges meghibásodásnál a lefejtéskor tájékoztatást ad arról, hogy 

egy csonka jegy készült. Ha a jegy előállt (kinyomtatásra került), akkor a "C" jegy 

felülíródik a ténylegesen kiadottal. A VOLÁN5-nél az árat tartalmazó C jegy után egy 

nulla értékű C jegy íródik, amelyet nem érint a ráírás. (Megállapítható, hol a jegykiadás 

vége.) A pakkba az első üres rekord kezdőcíme "másolatban" is beíródik, a felső 32K 

32752 címétől, így duplikálva az első szabad rekordon elhelyezkedő 0 árú C jegy által 

jelzett "adattárolás vége" információt.   

A jegyadattár 32760 + 32768 címén kezdődő rekordba kerül betárolásra az első üres rekord 

első bájtjának címe. 

13. A teljesárú jegy és származékai (a menetrendben meghirdetett kedvezmények) 

hitelezettként is kiadhatóak. A féleség megnevezés korrekt, a "bevétel" a hitelezett 

féleségbe gyűlik. 
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14. A pakklefejtés korábban alkalmazott PC-be beültetett pakklefejtő kártya megoldása mellett 

egy önálló, hálózatból elérhető szerverbe telepített pakklefejtési lehetőség is rendelkezésre 

áll. A PC-be közvetlenül becsatlakoztatott kártyát DOS alapról tudjuk elérni, a hálózatban 

használt szervert pedig WINDOWS alapról. Mindkét programverziónak azonos az 

utasításkészlete, kivételt az OFF parancs képez, amely csak a hálózatos rendszerben 

működő szerver lekapcsolására használható. A WINDOWS és a DOS alapú PAKK.EXE 

programok megkülönböztetésére a programok elnevezését értelemszerűen DPAKK.EXE 

és WPAKK.EXE névre változtattuk. 

Rendelkezésre áll az USB portra csatlakoztatható pakk lefejtő eszköz is. 

 

3. PAKK.EXE PROGRAM 

Pakk fajták 

Normál kapacitású személyi vagy vonali 65.536 bájt 

Nagy kapacitású személyi vagy vonali 262.144 bájt 

Kombinált pakk személyi és vonali egyben 131.072 bájt vonali 

  131.072 bájt személyi 

1 MB kapacitású személyi vagy vonali 1.048.576 bájt 

FLASH pakk  vonali 2.097.152 bájt  

 

3.1. Szolgálati parancsok 

PAKK_OFF 

Hálózati pakklefejtés esetén kikapcsolja a pakklefejtő számítógépet. 

PAKK_INFO 

Kiírja a pakk típusát, méretét és azonosítóját. Célszerű a feldolgozó programban is 

használni. 

Használat: pakk_info  

Személyi pakknál: Személyi. 64K  

Azonosítója: 0704  

Vonali pakknál: Vonali. 64K 

A manőver ezzel a pakkal nem hajtható végre. 

PAKK_CLEAR_<pakkazonosító>_[<betű>]_[<típus>] 

Törli az adatokat a személyi pakkból és betárolja a pakkazonosítót (rejtett technikai szám, 

célszerűen azonos a pakk számával). A betű helyén lévő karakterrel tölti fel a pakk 

adattárolásra szolgáló teljes részét. A típusban meg kell adni a RAM (személyi pakk) vagy 

ROM (vonali pakk) paramétert a kombinált pakk használatakor. A pakkazonosító 4 vagy 5 

számjegy. Zárt személyi pakk sikeres lefejtése után, vagy vonali pakk újratöltése előtt 

ajánlott a CLEAR parancs használata. A CLEAR parancs törli az inicializálást, ezért azt 

újra inicializálni kell. 

!!FLASH pakkot csak ezzel a paranccsal lehet használatba venni!! 

Használat: 

Paraméterrel: pakk_clear_4215  

Személyi. 64K 

Kész. 

Vonali pakk esetén is ugyanezt írja ki. Figyelem: ezt a parancsot kizárólag személyi 

pakknál értelmezzük. Bár végrehajtja vonali pakk esetén is, hatása nincs. 

PAKK_INIC_<titkos kód>_<törzsszám> 



 

151 

A pakkot személyi adatpakknak készíti elő. Az inicializálást csak akkor hajtja végre, ha 

megadjuk a 8 karakteres titkos kódot és a 6 számjegyű törzsszámot. 

Használat: pakk_inic_bem.2685_720323  

Személyi. 64K 

Kész  

PAKK_SAVE_<fájlnév>_[<típus>]_[<kezdőcím>]_[<méret>] 

A pakk tartalmát fájlba menti. A kombinált pakknál meg kell adni, hogy a RAM, illetve a 

ROM típusjelzéssel, hogy ilyen részt akarunk kiolvasni. Ha nem adunk meg kezdőcímet és 

méretet, akkor a pakk teljes tartalmát lementi a megadott fájlba. A kezdőcím és a méret 

megadásával tetszőleges méretű részeket menthetünk le. 

Használat: pakk_save_4152_0_65536  

Vonali. 64K 

A kezdőcím: 0. A mennyiség: 65536  

Személyi. 64K 

A kezdőcím: 0. A mennyiség: 65536 

PAKK_LOAD_[<fájlnév>]_[<típus>]_[<kezdőcím>]_[<méret>] 

A pakkot feltölti a fájlban található adatokkal. Kombinált pakknál meg kell adni, hogy a 

RAM vagy a ROM részt akarjuk feltölteni. A kezdőcím megadásával a fájlban lévő 

adatokat tetszőleges helyre tölthetjük a pakkba. 

Használat: pakk_load_4152_0_65536  

Vonali. 64K 

A kezdőcím: 0. A mennyiség: 65536  

Személyi. 64K 

A kezdőcím: 0. A mennyiség: 65536 

PAKK_COMP_<fájlnév>_[<típus>]_[<kezdőcím>]_[<méret>] 

A pakk tartalmát összehasonlítja a fájlban található adatokkal. A kombinált pakknál meg 

kell adni, hogy a RAM vagy ROM részt hasonlítsa össze. Feldolgozó program esetén a 

vonali pakk tartalmának visszaellenőrzésére használható. 

Használat: pakk_comp_4152_0_65536  

Egyezés esetén: Vonali. 64K 

A kezdőcím: 0. A mennyiség: 65536  

Egyezik. 

Eltérés esetén: Személyi. 64K 

A kezdőcím: 0. A mennyiség: 65536  

Nem egyezik. 

Az első eltérés címe: 7 Az eltérő bájtok száma: 40227 A beolvasott bájtok 

száma: 65536 

A SAVE, LOAD és COMP parancsok a kezdőcím paraméter megadása nélkül 0, a méret 

megegyezik a pakk méretével. 
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3.2. Személyi pakk lefejtés 

PAKK_LEFEJT_[dátum_szerint] 

• A PAKK LEFEJT a 1995.08.28. verzióval azonos formátumban S_tttttt.DMP állományt hoz 

létre. Amennyiben a személyi pakkban nyitott nap található, létrehoz egy S_tttttt.TMP nevű 

állományt is, amelybe a nyitott nap adatait tárolja el. 

• Ha az adatokat lefejtési naponként egy fájlba akarjuk gyűjteni, akkor a PAKK LEFEJT parancs 

után be kell írni a DATUM SZERINT kiegészítést. 

• A LEFEJT parancs ellenőrzi a személyi pakk lefejtése során az adott nap "I" (nyitó GT) és a "J" 

(záró GT) különbségét, valamint a közte lévő jegyek összegét. Eltérés esetén létrehoz egy 

UJPAKK.LOG és egy S_tttttt.SAV fájlt. Az UJPAKK.LOG fájlba a hibák leírását rakja, az 

S_tttttt.SAV fájlba pedig a pakk teljes adatállományát menti ki. (Lefejtési probléma esetén 

kérjük ezen fájlokat elküldeni.) 

• Dátum szerinti lefejtés esetén a D_dddddd.DMP fájlba kerül az összes lefejtett zárt nap, nyitott 

nap továbbra is törzsszám szerinti nevű. 

tttttt= törzsszám dddddd= dátum (év, hó, nap) 

• A lefejt parancs különbséget tesz EMKE-2, EMKE-3 és EMKE-5 típusú gépek között. Mindezt a 

pakk program számára egyértelműen tudomására kell hozni, ami az identifikációs adattárból 

lehetséges. 

• LEFEJT_[dátum_szerint] [egybe] [hibákat is] [debug] 

A személyi adatpakkból kilistázza a jegyekre vonatkozó információt. 

A fenti paraméterek tetszőleges sorrendben leírhatók. Jelentésük:  

DÁTUM_SZERINT : A lefejtést D_dátum.DMP nevű fájlba teszi. Ilyenkor egy nap alatt csak 

egy fájl keletkezik. E paraméter kiírása nélkül TÖRZSSZÁM SZERINT fejt le a program. Ez 

azt jelenti, hogy S_törzsszám.DMP nevű fájlokba teszi a lefejtést. Ilyenkor egy nap alatt, 

többnyire, annyi fájl keletkezik, ahány pakkot fejtenek le. 

EGYBE: E paraméter kiírásakor a program nem készít külön .TMP kiterjeszésű fájlt, amiben a 

lezáratlan nap adata van, hanem a nyitott rész adatai is a .DMP kiterjesztésű fájlba kerülnek. 

HIBÁKAT IS: A képernyőre kiírt hibákat beleírja a program a .DMP és a .TMP kiterjesztésű 

lefejtési fájlokba. Így egyszerűbben megtalálhatók azok a sorok, amelyeket hibásnak vélt a 

lefejtő program. 

DEBUG: Az egyes rekordok után felírja a program, hogy mik azok, jegy, rendszám, zárás, stb. 

Valamint beleírja a sorokba a hibákat is. 

EMKE3 esetén (fedélzeten illetve elővételben) 

- csatlakozik-e hozzá bérlethelyettesítő eszköz leérző 

csak elővételben (a lefejt parancs a feldolgozó program számára ad többlet információt, lásd 

"Lefejt parancs által generált adatstruktúra, "A" rekord, Jegykiadó gép jelleg , itt a cél annak 

eldöntése, ugyanazon jegyféleségi jel milyen jegyet jelöl) 

- helyi 

- helyközi 

Az identifikációs adattár felhasználásnak megfelelő beállítása az N$(6)-nak a PAKK.EXÉ-n 

keresztül a feldolgozó program számára is információt hordoz az elővételi, a helyi és helyközi 

elővételi pénztárak megkülönböztetésére. A felső jegykiadó gombokkal alapértelmezésben 

helyközi jegyeket lehet kiadni, viszont a helyközi elővételben helyközi bérletek, a helyiben helyi 

bérletek kiadására szolgál segédgomb nélkül. Így a jegyféleségi lista jelek ugyanazok, a 

feldolgozó program feladata a szétválogatás. 
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3.3. Vonali pakk állománygenerálás 

Hagyományosan: (A díjszabást nyomtató programból az EMKEH01.TXT, az EMKEH02.TXT és 

a EMKEH03.TXT állomány áll rendelkezésre) 

Parancs: PAKK_VONAL_EMKEH01.TXT_VOLÁN AZON. 

 (a Volán azonosító 7 karakter, a SPACE helyett "-" jel legyen)  

Létrehozza: az EMKEH.TXT állományt 

A 95. 08. 22. PAKK program változattól: Az EMKEH.TXT közvetlenül a díjszabást nyomtató 

programból, vagy egyéb, e célra szolgáló 

programból származik. 

Vonali pakkba letölthető állomány előállítása 

Kiindulás: A pakk programmal közös könyvtárban az EMKEH.TXT és a DIJSZAB.TXT 

állomány 

Parancs: PAKK_VPAKK_EMKEH.TXT_[EKEZ] 

EKEZ paraméter csak az EMKE 2010-1/M típustól (e parancs hiányában az ékezetes karakterek 

ékezettelen párjukká lesznek alakítva). Elővételes gépeknél vonali pakk állomány generálás: 

PAKK_EVPAKK_EMKEH.TXT_EKEZ 

Lásd: A DIJSZAB.TXT leírása. 

A képernyőn megjelenő üzenetek:  

Díjszabás olvasása. 

A díjtáblázatból felhasznált oszlopok száma: 11  

(Az első ársor adatai alapján.) 

Vonalak olvasása.  

|Megállók olvasása.  

/Árak olvasása. 

- Vonalak írása.  

\Megállók írása.  

|Árak írása.  

/Konverziós táblák írása. 

Létrehozza: EMKEH.EMK-t, ha a fele nagyobb, mint 65536, akkor csak nagy pakkba tölthető. 

(Alap méretű pakk esetén a generáló anyagot kell csökkenteni, hogy az EMKEH.EMK beleférjen, 

vagy az egymásba ágyazást kell megkísérelni.) 

EVPAKK: fájlnév EKEZ 

EVPAKK0 fájlnév EKEZ 

Az EVPAKK parancs után szereplő : vagy 0 karakter a vonalszámot jobbról kiegészíti 6 karakter 

hosszúra, ha az rövidebb, mint 6 karakter. (A kiegészítés 1-5 karakter hosszú lehet.) 

Megjegyzés: 

1. Az EMKEH.TXT szerkesztésére kézi szerkesztés esetén olyan szövegszerkesztőt kell 

használni, amely a szóközöket nem alakítja át tabulátor karakterekké. (pl. a Personal Editor 

nem jó) 

2. A vonalszám BCD formában kerül a pakkba, ezért csak számjegyekből áll. Az ettől eltérő 

karaktereket 0-val helyettesíti. 
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3.4. Az egymásba ágyazható vonalak összevonása 

a) Ha az EMKEH.TXT állományban valamely hosszabb vonal (szülő) részeként 

létező (gyerek) vonal található (felszállóhely nevek, díjszabási tételek azonosak), 

akkor a PACK segédprogramot kell lefuttatni a vonali pakkba tölthető állomány 

előállítása előtt, amely az EMKEH UJ.TXT és a VONALPAR.TXT állományt 

hozza létre. (Az utóbbi tartalmazza az egymásba ágyazott vonalak számait.) 

b) Gyerek esetén az EMKEH.TXT "A" rekordjának ötödik mezőjébe kell beírni a 

szülő vonal számát. Ekkor "B" és "C" jelű rekordokat a gyerek vonalhoz írni nem 

szabad (ezt a formátumot írja a PACK segédprogram is az EMKEH UJ.TXT 

állományba .) 

Megjegyzés: Az összevonást a PACK1.AWK, a PACK2.AWK és a PACK3.AWK program 

végzi. Az 1997. évi program csere után fogadja az EMKE a gyerek vonalakat. 

 

3.5. Vonali pakk állomány átárazás 

1. A DIJSZAB.TXT első sorában lévő dátumot beállítjuk a "régi" tarifa utolsó érvényességi 

napját. 

2. A DIJSZAB.TXT adatait felülírjuk az új árakkal. 

3. Ha rendelkezésre áll korábbi EMKEH.EMK állomány, átnevezzük REGIAR.EMK-nak. Ha 

nem áll rendelkezésre, betesszük az átárazandó anyagot tartalmazó pakkot a PC-n lévő 

csatlakozóba és kiadjuk a PAKK_SAVE_REGIAR.EMK parancsot. 

4. PAKK_ATARAZ_REGIAR.EMK_UJAR.EMK Helyközi állományt árazza át. 

PAKK_EATARAZ_REGIAR.EMK_UJAR.EMK elővételes vonali anyag esetén, ekkor a 

dijszab.txt helyi járat adattár részében lévő árakat is kicseréli Ekkor kettő ártábla lesz a 

pakkban. A régi tarifa utolsó napjának elérésekor a következő nap nyitáskor az új árakat hozza a 

pénztárgép. 

Mindezek után elegendő időnk lesz generálni egy olyan állományt (vpakk vagy evpakk), ami 

csak az új árakat tartalmazza, és ezt betölteni a pakkokba. Átárazott vonali állomány használata 

hosszabb távon nem tanácsos, mivel dátumhibás gép a régi árakat is előhozhatja a pakkból. 

Különböző esetek:  

Oszlopszám, sorszám nem egyezik:  

Díjszabás olvasása. 

A díjtáblázatból felhasznált oszlopok száma: 5  

Konverziós táblázatok ellenőrzése.  

Konverziós táblák írása. 

Oszlopszám nem egyezik:  

Díjszabás olvasása. 

A díjtáblázatból felhasznált oszlopok száma: 11  

(Az első ársor adatai alapján.) 

Konverziós táblázatok ellenőrzése. 

A régi és az új díjtáblázatok oszlopszáma eltér.  

Sorszám nem egyezik: 

Díjszabás olvasása. 

A díjtáblázatból felhasznált oszlopok száma: 5 

A rekord típusa eltér a várthoz (Y) képest a DIJSZAB. TXT fájlban.  

A hibás sor száma: 53 
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5. PAKK LOAD UJAR.EMK 

(ezután már az UJAR.EMK tölthető az azonos adatú vonali pakkba vissza, vagy átnevezhető 

más névre) 

Figyelem: a negyedik pontbeli parancs ismételt elvégzésének eredménye: kizárólagosan új ár 

van a pakkban! 

Fontos! 

1. A parancsok és az argumentumok között szóköz (space) karakter az elválasztó (határoló) 

(Jelen dokumentációban a space = _ ). 

2. [ ] elhagyható, alapértelmezés a normál pakk (pl.: méretben: 65.536, kezdőcímben: 0000) 

3. A viszonylat jelző homlok és oldal tábla felirata az EMKEH.TXT állományba 

szövegszerkesztővel helyezhető el, vagy a VEDITEXE program segítségével vizuálisan 

megszerkeszthető. 

 

3.6. A LEFEJT parancs által generált adatstruktúra 

 

A lefejtés txt állományba történik. 

A fájlnév: S_xxxxxx.DMP, ahol a "xxxxxx" a törzsszám. Ha a fájl nem létezik, akkor a pakk.exe 

létrehozza, ha létezik, akkor hozzáfűzi az adatokat. 

Lezáratlan nap az S_xxxxxx.TMP állományba kerül. Lefejtés után a pakkba bejegyzi, hogy 

meddig történt meg a kiolvasás, és legközelebb innen folytatja. 

Zárt állapotban lefejtett pakk mutatóit alaphelyzetbe állítja. A nyitott tovább folytatódik, de 

eltárolt a  pakkban, meddig volt lefejtve (rekord vesztés, illetve duplikálást kizárva). 

Lefejtésenként egy „A” rekord keletkezik, 2009-től készült pakk.exe program használata esetén 

minden nyitójegy rekord előtt keletkezik „A” rekord. 

 

Rekordstruktúra: 

Változó hosszúságú rekordok, a mezőelválasztó karakter a tilde "~". Egy rekord 14 mezőből áll, H 

jegyrekordban az adatoktól függően több mező is lehet. 

A legelső mező mindig egy karakter, a rekord típusát határozza meg, ettől függően kell a maradék 

13 mezőt értelmezni. 

A használt karakterek 852-es kódlap szerint. A számok decimális értékek. 
 

Mezőbeosztás:  

 

1. Megnevezés  2. Rekordtípus   3. Mező tartalom 

 

1. 2.     3. 

Törzsszám A~Törzsszám~Pakk mutató~Lefejtés dátuma~Jegykiadó gép 

jelleg~Program verzió szám~~~~~~~~~ 

Nyitójegy B~Dátum~Idő~Jelző1~Jelző2~~~~~~~~~~ 

Rendszám C~Rendszám~~~~~~~~~~~~~ 

Nyitóérték D~Dátum~Nyitó GT~Adómemória tétel szám~Jelző 3~~~~~~~~~~ 

Vonalszám E~Vonalszám~~~~~~~~~~~~~ 

Gépszám F~Gépszám~~~~~~~~~~~~~ 

Járatszám G~Járatszám~~~~~~~~~~~~~ 

Jegy H~Dátum~Idő~Felszállóhely~Leszállóhely~Jegydarabszám~ 

Jegyféleség~Jegyár~Jelző  4~Jelző  5~Jelző  6~Jelző  7~~~ 

Regisztráció H~Dátum~Idő~Felszállóhely~Leszállóhely~Jegydarabszám~ 

Jegyféleség~Jegyár~Jelző  8~Jelző  9~Jelző10~Jelző11~~~ 
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 Jegyféleség: 3, 4, 5, 6, 7, 8, vagy Ç, ü, é, â, ä, ů, ć, ç, ł, ë (128-137 

kódú karakterek) 

Csoport jegy vége I~Dátum~Idő~Jelző 13~~~~~~~~~ 

Záró érték J~Dátum~Záró GT~Adómemória tétel szám~Jelző1~ 

Hibajelzés~~~~~~~ 

Záró jegy K~Dátum~Idő~~~~~~~~~~ 

Számla vevő név, cím L~Név~Cím~~~~~~~~~~ 

Helyi bérlet regisztráció M~Dátum~Idő~Bérlethelyettesítő eszköz 1-8 bájtja~Bérlet 

típus~~~~~~~~ 

Eszközazonosító N~Eszközazonosító szám~~~~~~~~~~~ 

ELEKTRA eszközazonosító N~Vonalszám+Övezet rövidülés+Kártyaszám~~~~~~~~~~~ 

Név-cím tárhely P~Dátum~Idő~Tárolóhely cím~~~~~~~~~ 

1. Mixelt eszköz azonosító  Q~Cégazonosító~Kedvezmény+Felszállóhely~ 

Eszközazonosító~~~~~~~~~ 

2. Mixelt eszköz azonosító  Q~Kezelőazonosító~Díjtermékkód+Leszállóhely~ 

Eszközazonosító~~~~~~~~~ 

 

Mezők tartalmának értelmezése: 

 

Törzsszám: 6 számjegy: a dolgozó (sofőr, pénztáros) Volán rendszerben használt 

törzsszáma 

Pakk mutató: 1 betű: N= nyitott pakk, Z= zárt pakk  

Lefejtés dátuma: 6 számjegy: az év két utolsó számjegye, a hónap, nap.   

Jegykiadógép jelleg:    

Helyközi fedélzeti üzemű gépből származó pakk lefejtéskor:  F 

 Helyközi elővételi üzemű gépből származó pakk lefejtéskor: E 

 Helyi üzemre gépből származó pakk lefejtéskor:    H 

 Helyi elővételes üzemű gépbeli pakk lefejtéskor:   J, K, L, M, N, 0 

 A bontás célja: feldolgozó program számára üzenet, egy adott 

jegyféleségi jel a különböző adatrendszerekben más, más jelentéssel 

rendelkezik. Mindez az identifikációs adattárból állítható. 

Program  verzió szám:  A lefejtő program (pakk.exe) verziószáma   

Dátum: 6 számjegy: év utolsó két számjegye, hónap, nap 

Idő: 6 számjegy: óra, perc, másodperc 

Jelző   1: 1 szám: a lefejtő program számára információ bizonyos rekordok 

feldolgozási módjáról. 

 1 = a regisztrációs rekordban tényleges dátum, idő tárolt. 

 2 = a regisztrációs rekordban vonalszám tárolt (jelző6), a dátum, idő 

adatokat a lefejtő program képezi. 

 3 = ELEKTRA rendszer, a regisztrációs rekordban tényleges dátum, 

idő tárolt. 

 4 = ELEKTRA rendszer, a regisztrációs rekordban vonalszám tárolt 

(jelző6), a dátum, idő adatokat a lefejtő program képezi. 

 ELEKTRA rendszer esetén az EKEKTRÁS jegy (bérlet) és 

regisztrációs rekordok végén kiíródik az Eszközazonosító szám. 

Jelző   2: Program verziószám, értéke 3 (EMKE 2010-1/M pénztárgépnél) 

vagy 1 (EMKE 2010-1/I pénztárgépnél). 

Rendszám: 6 karakter: 3 betű, 3 szám, elővételi pénztárgépnél szélső esetben 

lehet csupa betű vagy csupa szám is. 

Nyitó GT: 10 számjegy (elől 0-val kiegészített) a napi nyitó  GT állás (a 

jegykiadógép előző napi záró Ft gyűjtő állása). 
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GT memória tételszám: 4 jegyű szám. A pénztárgép adómemóriájában (fekete doboz) 

lefoglalt utolsó GT leírás száma. 

 Egy nyitás-záráson belül az adómemória tételszám  azonos (D és J 

rekordok). Az EMKE gépekben 4094 a legnagyobb szám. 

Jelző   3: 1 szám: Az élesített APEH memória jelzése (0: nem éles, 1: éles) 

2000. novemberétől csak élesített lehet az adómemória.  

Hibajelzés: Üres vagy "Hibás GT" ha a nyitó GT és a záró GT különbsége nem 

egyenlő a nyitás ás zárás közötti jegyek értékének összegével. 

Vonalszám: 6 számjegy. A menetrendi vonal szám 4 jegy + 2 darab kiegészítő, 

pl: "alap" járat, gyorsjárat, betérésbe bemenő járat. 

Gépszám: hat számkarakter. Balra zárt, az első négy számkarakter az EMKE 

pénztárgép gyári száma, a maradék kettő 0-val feltöltött.. 

Járatszám: négy számkarakter, balra zárt 

Felszállóhely: kettő számkarakter, jelzi, hogy az utas melyik megállóban szállt fel. 

 ELEKTRA kártya ellenőrzéskor: az első megálló, ahol az utazást 

megkezdték 

 "Eltérő vonal" esetén a kártyán lévő utolsó díjtermék kezdő állomása 

 ELEKTRA kártya érvényesítéskor:  a kártyán lévő díjtermék kezdő 

állomása 

Leszállóhely: kettő számkarakter, jelzi, hogy az utas hova (melyik megállóba) 

kérte a jegyet. 

 ELEKTRA kártya ellenőrzéskor: az utolsó megálló, ahol még 

érvényes a kártya az adott vonalon 

 "Eltérő vonal" esetén a kártyán lévő utolsó díjtermék végző állomása 

ELEKTRA kártya érvényesítéskor:  a kártyán lévő díjtermék utolsó 

állomása 

Jegydarabszám: egyedi jegynél egy, csoportos jegynél 1-63-ig változhat 

Jegyféleség: 1 bájt. Lásd jegyféleség jelölési táblázatot. A technikai és a számláló 

jegyek kivételével a jegyféleségek csoportos jegy formában is 

kiadhatóak, ekkor az egyedi féleségi jel kódja 128-cal (H80) 

megemelt.  

Jegyár: a jegy ára, max. 129031 

 

Jelző   4: ha nyugtaként volt kiadva "jegy" szó szerepel ha készpénzfizetési 

számlaként "számla" szó szerepel (jegy vagy számla). 

Jelző   5: 3 féle üzenet: „Km_öv:”+övezet szám, vagy „BKSZ~”, vagy  

„MEB~”, vagy „bankkártya~”  

Jelző   6: 3 féle üzenet: üres, illetve  „bankkártya~”, vagy „Km_öv:”+övezet 

szám   

Jelző   7: 3 féle üzenet: üres, illetve „Km_öv:”+övezet szám, vagy ELEKTRA 

kártya kezelés esetén az Eszközazonosító szám  

Jelző   8: 2 féle üzenet: üres, illetve a bérlet vonalszámának a meghatározása 

Jelző   9: 2 féle üzenet: üres, illetve a cégazonosító betárolása. ELEKTRA 

kártya esetén „Kezelő kód”   

Jelző 10: 2 féle üzenet: üres, illetve a beolvasási státusz: 

   0 = ”Érvényes” 

   1 = „Rossz” a bérlet, kódolási hiba (nem létező bérletféleség) 

   2 = „Idegen” (kódtartományon kívüli) 

   4 = „Érvénytelen” időtartam érvényesség lejárt 

   8 = „Eltérő vonal”-on ill. „Eltérő viszonylat”-on kezelt a bérlet 

 12 = „Érvénytelen” és „Eltérő vonal” vagy „Eltérő viszonylat” 
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Jelző 11: 2 féle üzenet: üres, illetve ELEKTRA kártya kezelés esetén az 

eszközazonosító szám 

Záró GT: 10 számjegy (elől 0-val kiegészített) a napi záró GT állás 

Vevő neve: alfanumerikus karakter sor, minimum 4 karakter max. 26 karakter  

Vevő címe: alfanumerikus karakter sor, minimum 4 karakter max. 26 karakter  

Bérlet hely. eszköz 1-8 bájtja:           1-5 bájt = a bérlet száma 

            6-8 bájt = érvényességi jelölés (mint a bérleten) 

Bérlet típus: 2 számjegy: sor (0-6) és oszlop (5-A) szám 

Eszközazonosító szám:  önálló számmal rendelkező elektronikus bérlet helyettesítő száma. 

14 db számkarakter 

Tárolóhely cím:  első 2 decimális számjegy a tároló modul relatív száma (64kb = 1 

modul), a következő 4 szám a modulon belüli cím (0-1023) 

Kártyaszám: 7 számkarakter 

Övezet rövidülés: 1 számkarakter (a folytató díjtermékes (átszállásos) ELEKTRA 

kártyáknál a több  viszonylati szakasz összesítéséből 

 eredő övezet rövidülések száma 

Cégazonosító: 4 számkarakter 

Kedvezmény: 2 karakter (hexa szám): 00 = nincs kedvezmény, 16 = tanuló 

Felszállóhely (Q rekord): 8 karakter, 4 hexa ASCII karakter kód 

 ELEKTRA rendszerben használt 4 karakteres megállóhely név  (pl: 

53524255 = SRBU = Söréd, bej. út) 

 ELEKTRA kártya ellenőrzéskor: az első megálló, ahol az utazást 

megkezdték 

 "Eltérő vonal" jelzés esetén a kártyán lévő utolsó díjtermék kezdő 

állomása  

 ELEKTRA kártya érvényesítéskor: a kártyán lévő díjtermék kezdő 

állomása 

Leszállóhely (Q rekord): 8 karakter, 4 hexa ASCII karakter kód 

 ELEKTRA rendszerben használt 4 karakteres megállóhely név (pl: 

4D4F2020 = MO__ = Mór aut. áll.) 

 ELEKTRA kártya ellenőrzéskor: az utolsó megálló, ahol még 

érvényes a kártya az adott vonalon 

 "Eltérő vonal" esetén a kártyán lévő utolsó díjtermék végző állomása 

 ELEKTRA kártya érvényesítéskor: a kártyán lévő díjtermék utolsó 

állomása 

Kezelő azonosító: a kártyakezelő készülék gyári száma (amin utoljára érvényesítve volt 

a kártya) 

Kezelő kód: 3 számkarakter, (a kártyakezelőben beállított érték) 

 ELEKTRA rendszerben a különböző területi egységek, városok ill. a 

működés jellegének megfelelő kód. 

 (járműfedélzet, elővételi pénztár, perszonalizáló, ellenőri gép) 

Díjtermék kód: D3 (hexa szám, jelenleg csak ez használt) 

Megjegyzés: 

1. Minden sorban 13 tilde (~) szerepel. 

2. Nem kézi vezérlésű regisztráció:  

2.1. Az elektronikus leérzésű helyközi bérletszámlálás a "H" rekordban jelenik meg, 

jelölése azonos a kézi bérletszámlálásra használt jelölésekkel, eltérés: az árban a 

cégkód bekódolt (tehát nem 0 "árú" a számláló jegy, de a GT-be értelemszerűen nem 

beszámolt). Választható (az EMKE belső adattárból) az idő helyére a bérleten szereplő 

vonalszám feltüntetése. (A bérlet eszközazonosító száma az N rekordban van). 
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H rekord tartalma: 

1-2 jegye [felszállóhely]  

3-4 jegye [leszállóhely] 

5-10 jegye a beolvasott kód 1-5 jegye+0 vagy a pontos idő (óra, perc, mp.)  

2.2. Az elektronikus leérzésű helyi bérletszámlálás "M" rekordban jelenik meg.  

2.3. Az elektronikus számlálás az EMKE jegyadattárban nem hoz létre rekordot, csak az 

adatpakkba tárolódik. 

  N rekord az eszközazonosító számot tartalmazó elektronikus bérlethelyettesítő eszköz (pl.: 

kártya) saját gyári száma. Ha saját szám nélküli a bérlethelyettesítő eszköz (pl. vonalkód) nincs N 

rekord. 

  Az elektronikus jegy-, bérletrendszer szolgáltatta információk: 

Az EMKE pénztárgépek működési rendszerében a pénztárgép kezelőjének személyi 

pakkjában gyűlnek a pénztárgép kezelésére vonatkozó adatok. Ugyanitt kerülnek 

eltárolásra az elektronikus jegy-bérlet használati események, amelyeket a PAKK.EXE 

program ’.TXT’ kiterjesztésű fájlokban biztosít a továbbfeldolgozás céljára a 

pakklefejtési művelet eredményeként.  

a) Elektronikus jegy-bérlet regisztrációs rekord csoportok: 

Helyi bérlet Helyközi bérlet 

tartalom esetén 

          A bérlet adattartalmának és érvényességének regisztrálása 

N rekord N rekord 

M rekord H rekord 

b) Elővételi pénztári és járműfedélzeti díjlerovás rekord csoportjai: 

Helyi bérlet Helyközi bérlet 

tartalom esetén 

 Mi volt a bérlet tartalma (regisztrálás) Megjegyzés: 

N rekord N rekord A * rekord csak számla- 

M rekord H rekord formátum esetén. (Lehet 

 Bérletérvényesítési tartalom és bevételtárolás  L rekord, ekkor a billentyű- 

* rekord * rekord zetről beírt a vevő név, cím  

H rekord H rekord adat. Lehet P rekord, ekkor  

 Mi íródott a bérletbe (kontroll) a vevő név, cím adattáblá- 

N rekord N rekord zatból előkeresett.) 

M rekord H rekord 

c) Elektronikus pénztárcával fizetés rekord csoportja: 

Nyugtaadás esetén Számlaadás esetén 

     --- P rekord 

R rekord R rekord 

H rekord H rekord 

d) Bérletváltó  kártya és termékjelölő vonalkód együttes használata esetén előálló 

rekordok csoportjai: 

 

Helyközi bérletféleség esetén: 
   Művelet      Adat forrása  Adat jelentése Lefejtve  

1. rekord számlakitöltés bérletváltó kártyáról  vevőazonosító P rekord 

2. rekord bérletadat beolvasása bérletváltó kártyáról  kártya száma N rekord 
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3. rekord bérletadat beolvasása bérletváltó kártyáról  vonalszám E rekord 

4. rekord nyugta- v. számlakiadás ENTER gomb hatására  bérletféleség H rekord 

5. rekord cikkszám tárolás termékféleség táblázatból termékazonosító M rekord 
 

Helyi bérletféleség esetén: 
 Művelet Adat forrása Adat jelentése Lefejtve  

1. rekord számlakitöltés bérletváltó kártyáról vevőazonosító P rekord 

2. rekord bérletadat beolvasása bérletváltó kártyáról bérletféleség M rekord 

3. rekord nyugta- v. számlakiadás ENTER gomb hatására bérletféleség H rekord 

4. rekord cikkszám tárolás termékféleség táblázatból  termékazonosító M rekord 

 

Megjegyzés:  

a) Nem bérletváltó kártyáról bevitt vevő név, cím esetén a 1. rekord L rekord lesz. 

b) Nyugta esetén az 1. rekord elmarad. 

c) Az ENTER gomb megnyomást kivéve az adat forrása mindig szkenneléssel áll elő. 

 

3. Jegy tétel összeg és GT különbség eltérés esetén UJPAKK.LOG fájlba kerül a hibajelzés. 

A pakk teljes adatállománya a S tttttt.SAV fájlba elmentett. 

4. A törzsszám rekord H betűje jelzi, hogy az adatállomány E5 (helyi anyag). Ha a H 

elmarad, csak a tilde van, helyközi vagy elővételi az állomány. 

5. Ellenőrzés, hiba javítás: A pakk adatállományának befejezésekkor talált hibákat a 

PAKK.EXE ismételt beolvasással, illetve a kezelőnek küldött üzenettel , amely a 

csatlakoztatás megismétlését kéri, ahhoz hogy megpróbálhassa a hibát javítani. A lefejtett 

állomány tartalma a feldolgozó programban tovább helyesbíthető vagy alternatívák 

nyújthatóak a kezelő személy számára. A H rekord pl.: tartalmazza a jegyféleséget, árat, a 

fel és leszálló állomást. A vonal ismeretében (ami a feldolgozó program rendelkezésére 

áll), ha valamely adat hibás, akkor a rekordon belül a többi segítségével a hiba kijavítható. 

A vonali állománnyal, vezérléssel, fordával összevetése a lefejtett állománynak az 

ellenőrzésére, a hibák kezelésére és javítására használható. A lefejtési állományok 

egyértelműen definiálják. Pl.: a 22.50-kor lezárt gép záró GT-je azonos másnap, egy más 

kezelő által 4.30-kor történő nyitás nyitó GT - jével. A jegykiadó gép beazonosítását a 

legfontosabbnak tekintve: minden járatszám leíráskor a járatszám mellé a pakkba a 

gépszám betárolásra kerül. Az ellenőrzéshez, hibajavításhoz a lefejtett állomány mellett 

rendelkezésre áll az UJPAKK.LOG fájl a hiba üzenetekkel és a kezelő törzsszámát 

használó .SAV fájl, amely a pakk eredeti állományát tartalmazza. 

Elővételi, relációs, vagy gyűjtő vonal: A jegy, bérlet elővételi kézi vezérlésű árusításának 

egyszerűsítésére bevezetésre kerül egy relációs vonal, amely valójában az elővételi pénztár 

szerinti indulási állomás környezetében gyakorta használt viszonylatokat egyetlen vonalba 

sűríti. Ennek előnye: nem kell a különböző viszonylatokba kiadásra kerülő jegyek esetén 

állandóan vonalat váltani, hanem csak a célállomás kódját kell beírni és máris adható ki a 

megfelelő nyugta. Szeged esetén 1-es megálló: Mars tér, 2-es megálló: Cipőgyár, 3-as 

megálló: Algyő mint lehetséges induló állomás a többi pedig célállomás pl.: Makó, 

Kistelek, Zsombó, Röszke (kb. 60 db). Ezeknek a vonalszámát a tényleges viszonylat 

visszanyerése érdekében vissza kell a feldolgozó programnak állítani. Az elővételi 

pénztárban persze bent vannak a lehetséges kiadható összes vonalak (kb. 80 db) a 

ritkábban előforduló bérlet eladást ténylegesen vonalra végzik. Voltaképpen a vonalszám 

elővételi vagy fedélzeti bérlet eladásnál igazából alig determinálja a felhasználást. Pl.: 

HMVhely vagy Balástya felé több vonal is halad, csak a felhasználáskor derül ki valójában 

melyik vonalon, vonalakon használják a bérletet. 
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Azonban a vonal használat a járatidőtől függ. (A 16.20 percre a Mars térre érkező utas nem 

a vonalszámot nézi, hanem azt melyik busz megy - és áll meg pl.: Mórahalmon.) A 

vonalszámos nyilvántartás helyett a viszonylatra értelmezés rugalmasabb 

(utascentrikusabb). 

 

 

4. Adatrendszerek 

 Helyközi fedélzeti Helyi fedélzeti 

 Helyközi elővételes Helyi elővételes 

A helyközi vonalak és a helyiek a közlekedés jellegében térnek el. Az adataik lehetnek azonos 

felépítésűek vagy eltérőek. A helyközi megálló rész után is bekódolható az előzőtől mért távolság, 

illetve a helyi vonal minden egyes megállója között lehet eltérő viteldíjat is alkalmazni. Az 

elővételes vonali pakk állomány eltérése az előzőtől a gyűjtővonal vagy vonalak létezésében 

nyilvánul meg. 

A helyijárati jellegű vonali állomány fő ismertetője a megállók közötti km távolság megadása 

(maximum 12 km távolság lehet kettő egymás utáni megálló között). A helyijárati üzemelési jelleg 

eredeti jelentése: a járatszámjelző, a jegykezelő és a következő megálló kijelzőjének kezelése. Az 

előreváltott bérlet elektronikus ellenőrzője ekkor elfogadja a helyi bérletet is ellenőrzésre. 

A helyijárati és elővételes vonali állományok előállítása EMKEH.TXT-ből a helyközi anyagot 

előállító legújabb pakk program segítségével történik. A helyi vonalállomány specialitásából 

következően az alábbiakra kell tekintettel lenni: 

1. Az EMKEH.TXT szerkezete minden vonatkozásában a kivételektől eltekintve azonos a 

helyközi adat rendszerrel. Helyi, helyközi fedélzeti és elővételi jellegű vonal leírások egy 

állományba elhelyezhetőek. 

2. A vonalszám szerkezete azonos a helyköziével, lehet előkereső (rövid) és használt (hosszú) 

vonalnév. A helyközihez hasonlóan a járatszám kijelzőre írandó felirat a járatjelző tábla 

felirati mezőbe helyezve jeleníthető meg. A számkijelző felépítése következtében a 

vonalszám első karaktere a járatszám kijelzőre nem kerül kiküldésre. A második és 

harmadik karakter a számkijelző részre kerül. A negyedik és az ötödik a kijelzendő 

karakter ASCII kódját tartalmazza. A vonalszám megadásnál, ha a korlátozott 

betűkészletből akarunk megadni, akkor - alapesetben az E5 tasztatúrát feltételezve - két 

helyi értéken lehet a betű decimális kódját megadni, meghatározóbb azonban a vonali pakk 

adatszerkezete, ugyanis félbájtos a tárolási rendszere, és így az ASCII csak két félbájton 

helyezkedhet el. A kódolásnál használatos betű kód értékek: az Y=89, a H=72, az F=70, az 

A=65, C=67, Sp=32 (kijelző üres). 

 

A~001000~0..320URESJARAT ~ 2~0~ 

Ebben az esetben a kijelzőn nem jelenik meg semmi. 

3. A megállók közti távolság az EMKEH.TXT "B" rekordjának harmadik oszlopába kerül, 

mindig a következő megálló távolságát jelöli. A távolságot 50 méteres mutató egységben 

kell megadni, például 300 méter távolság 6 db mutató egység. 

 

Példa: 

B~Szilléri sgt.~1~6~ Az induló állomás és az első megálló közötti távolság 300 méter, 

B~Fecske utca~2~3~ az első és a második megálló 150 méterre van, 

B~Klapka tér~3~0~ így a vonal utolsó megállóhelyéhez nulla kerül. 
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A megálló megnevezése maximum 15 karakter hosszú lehet. A 16.-ba a pakk program 

teszi bele a km. távolság mutatóját (EMKEH.EMK).  

4. A megálló név utáni első szám a megálló számkódját jelöli, a megengedett a nem 

növekményes számkód megadása is. 

X~B~010320~ 

B~Víztorony tér ~10~ 

B~Szilléri sgt.~ 2~ 

B~Fecske u. ~31~ 

B~Cipőgyár ~ 1~ 

B~Lengyel u. ~15~ 

Y~B~010320~ 

5. A bérletjegy statisztikai, ellenőrzött és érvényesített rendszere két eszközre kidolgozott. 

Egyik a saját számmal rendelkezett (pl.: érintkezés nélküli chipes eszköz), másik az 

egyszer használatos (pl.: vonalkód jelölés a bérletjegyen). Helyijárati fedélzeti és a 

helyközi fedélzeti rendszerben egyaránt alkalmazható elektronikusan leérezhető 

bérlethelyettesítő eszköz. Mindkét eszköz úgynevezett kibocsátó azonosító elektronikusan 

leérezhető kóddal rendelkezik (érvényesítés ellenőrzött kódja vagy cégazonosító 

(kibocsátó) ellenőrzés kódja). 28 darab tartozik egy közös családba. A kibocsátó azonosító 

a DIJSZAB.TXT helyijárati részében letárolt, ennek hiánya vagy nem egyezés esetén 

ellenőrzéskor "IDEGEN" hibaüzenet jelenik meg a képernyőn. Ellenőrzéskor a leérzett 

bérlet megnevezése (féleség) a kijelzőn megjelenik, ezt is a DIJSZAB.TXT befejező 

soraiban tárolt. A vonali anyag generálásakor kötelező az EVPAKK paraméter. 

6. Elővételi pénztárban bérlet kiadása történhet bérletváltó kártya segítségével. A 

bérletnyugta kiadása történhet ún. közvetlen (nem jegykiadó gombos) beállítással. A 

bérletváltó kártyának (vonalkód) tartalmaznia kell legalább a vonalszámot, viszonylatot és 

a féleséget. 

7. A kilométeróra impulzusadó, vagy a tachográf adó értéke betárolódik a személyi pakkba 

nyitáskor, záráskor és minden vonalváltáskor. Abban az esetben, ha a rezsi kilométereket 

külön kívánjuk gyűjteni, például: revízióra és visszaútra, fel-, illetve levonulás, egyik 

vonal végéről a másikra átállásra, reggeli ki-, illetve esti beállás, akkor azokat fiktív vonal 

számoknak nevezhetjük el. Ekkor hasznos az első számjegye a vonalszámnak, amely a 

pakkba elkülönítést végezhet, de a kijelzőn nem jelenik meg. A fiktív vonalnak legalább 

kettő darab "megállója" legyen: induló és végállomás. 

8. Az előállított EMKEH.EMK fájlban a vonal fej rekord második 16 db fél bájtjai közül a 

harmadik ha=1-el, helyközi jellegű a vonal leírás, ha=0-val, helyi jellegű. A 97. augusztusi 

PAKK program változattól ezen fél bájtot automatikusan kezelt. 
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5. EMKEH.TXT file szerkezete 

Helyközi adatrendszer 

 

Fejblokk  

X~A~BALATON~_ _ 4~ 

~ [Előkereső név]~[Vonalszám]~[Járatjelző tábla felirat]~[Megállószám]~[Bérletszámláló jel]~[Szülő vonal 

előkereső neve]  

A~42~73420~VESZPRÉM-FELSÖÖRS-ALSÓÖRS _ _ _ _ ~ _ _ 19~0~ n  ["A" vonal]  

A~32~73320~VESZ............................................................................................ ["B" vonal] 

A~........................................................................................................................ ["C" vonal] 

A~ ....................................................................................................................... ["D" vonal]  

Y~A~BALATON~ 

 

["A" vonal leírás felszálló hely]  

X~B~42~73420~   

B~Veszprém_ _ _ ~_ 1~  

B~Veszp. Vörösm ~_2~  

B~Veszp. Ventik~_3~  

B~Alsó-Örs_ _ _ _ ~19~  

Y~B~42~73420~ 

["A"vonal árleírás] 

X~C~42~73420~  

C~_34~ 

C~_34~ 

C~_34~ 

C~_34~ 

Y~C~42~73420~ 

["B" vonal leírás felszálló hely] 

X~B~32~73320!~ 

B~Veszprém_ _ _ _ ~_1~  

B~Veszp. Vörösm ~_2~  

B~Veszp. Ventik ~_3~  

Y~B~32-73320!~  

["B" vonal árleírás] 

X~C~32~73230~  

C~_34~ 

C~_34~ 

C~_34~ 

C~_34~ 

C~_34~ 

Y~C~42~73420~ 

 

["C" vonal leírás felszálló hely] 

 

["C"vonal árleírás] 

 

("D" vonal leírás felszálló hely] ["D"vonal árleírás] 

 

Jelmagyarázat: _ = szóköz (a C rekordnál elhagyható)  

  = enter gomb megnyomása  

 ~ = tilde karakter 

 [] = megjegyzés (magyarázat) kezdete és vége 

Megjegyzés: 

1. Szülő-gyermek vonalkezelés az 1997. évi programcsere után tökéletes. 

2. Járatjelző tábla hiányában a felirat minimalizálható. (Több hely marad az adatoknak.) 

3. Ha az előkereső név és a vonalszám azonos, az utóbbi elhagyható. 

4. Szülőnév csak a gyerekvonalnál adható meg. (Egy szülő - több gyerek megengedett)  

n= szülő előkereső neve 

5. A szóközök pusztán olvashatósági célból feltüntetettek, gépi előállításnál elhagyhatók. 

6. A fejblokk első rekordja második és harmadik tilde jele között a cégazonosító. 

(Az EMKE gépekben ez a 7 db karakter előre beprogramozott, hiánya, eltérése esetén a 

vonali pakkot a gép nem ismeri fel.) 

7. Amely viszonylat nem helyközi (helyijárati) oda"_ _ ø" viteldíj értéket kell írni az adott C 

rekordba. 
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8. Ha a bérletszámláló jel ø, nem engedélyezett a kézi bérletszámlálás, ha a=1, akkor kézi 

bérletszámlálás lehetséges. 

 

6. DIJSZAB.TXT szerkezete  

a táblázatban a 11 oszlopos DIJSZAB.TXT-be írt viszonylati árak teszteléshez 

    1.   2.   3.   4.   5.  6.  7.  8.  9. 10. 11. 
 1. OFF + OFF + SML v. RCL + SML v. RCL + 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 gomb 1. gomb 2. gomb 1.-2. gomb 2.-3. gomb gomb gomb gomb gomb gomb gomb 

  
 Egészárú Csomag Kutya Dolgozó Tanuló 50% 67,5% 90% 50% 20% 10% 

 jegy jegy jegy bérlet bérlet kedv. kedv. kedv. üzl.pol.k. üzl.pol.k. üzl.pol.k. 

 

X~A~38~991231~ 

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

A~ 1~ 10~ 11~ 12~ 13~ 14~ 15~ 16~ 17~ 18 19~ 

A~ 2~ 20~ 21~ 22~ 23~ 24~ 25~ 26~ 27~ 28~ 29~ 

A~ 3~ 30~ 31~ 32~ 33~ 34~ 35~ 36~ 37~ 38~ 39~ 

A~ 4~ 40~ 41~ 42~ 43~ 44~ 45~ 46~ 47~ 48~ 49~ 

A~ 5~ 50~ 51~ 52~ 53~ 54~ 55~ 56~ 57~ 58~ 59~ 

A~ 6~ 60~ 61~ 62~ 63~ 64~ 65~ 66~ 67~ 68~ 69~ 

A~ 7~ 70~ 71~ 72~ 73~ 74~ 75~ 76~ 77~ 78~ 79~ 

A~ 8~ 80~ 81~ 82~ 83~ 84~ 85~ 86~ 87~ 88~ 89~ 

A~ 9~ 90~ 91~ 92~ 93~ 94~ 95~ 96~ 97~ 98~ 99~ 

A~ 10~ 100~ 101~ 102~ 103~ 104~ 105~ 106~ 107~ 108~ 109~ 

A~ 11~ 110~ 111~ 112~ 113 114~ 115~ 116~ 117~ 118~ 119~ 

A~ 12~ 120~ 121~ 122~ 123~ 124~ 125~ 126~ 127~ 128~ 129~ 

A~ 13~ 130~ 131~ 132~ 133~ 134~ 135~ 136~ 137~ 138~ 139~ 

A~ 14~ 140~ 141~ 142~ 143~ 144~ 145~ 146~ 147~ 148~ 149~ 

A~ 15~ 150~ 151~ 152~ 153~ 154~ 155~ 156~ 157~ 158~ 159~ 

A~ 16~ 160~ 161~ 162~ 163~ 164~ 165~ 166~ 167~ 168~ 169~ 

A~ 17~ 170~ 171~ 172~ 173~ 174~ 175~ 176~ 177~ 178~ 179~ 

A~ 18~ 180~ 181~ 182~ 183~ 184~ 185~ 186~ 187~ 188~ 189~ 

A~ 19~ 190~ 191~ 192~ 193~ 194~ 195~ 196~ 197 198~ 199~ 

A~ 20~ 200~ 201~ 202~ 203~ 204~ 205~ 206~ 207~ 208~ 209~ 

A~ 21~ 210~ 211~ 212~ 213~ 214~ 215~ 216~ 217~ 218~ 219~ 

A~ 22~ 220~ 221~ 222~ 223~ 224~ 225~ 226~ 227~ 228~ 229~ 

A~ 23~ 230~ 231~ 232~ 233~ 234~ 235~ 236~ 237~ 238~ 239~ 

… 

Y~A~38~ 

 

Az elővételi és fedélzeti vonali adattár közös része, viszont tartalmilag eltérések vannak az eltérő 

felhasználásból eredően. A különböző oszlopok értékei az identifikációs adattárból vezérelten is 

módosíthatóak, például elővételben a második és a harmadik oszlop tartalma a fedélzeti 

pénztárgépektől eltérően az úgynevezett 5. és 6. jegykiadó gombbal adható ki. A fedélzeti 

rendszerben ott eredetileg a csomag és a kutya jegyet lehetett kiadni övezetenként változóan, ez az 

ár a 4 számkaraktert nem haladta meg. Bérletárból a több tízezres Ft értékű nagyságrend már 

megszokott, ezért az itt szereplő érték az identifikációs adattárban található változó módosításával 

többszörözhető. 

 

Megjegyzés: 
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1. A *-al jelölt oszlopok visszafelé elhagyhatóak. [Például: 50% üp., 20% üp., 10% üp. 

nélkül.] Lehet 5 oszlop vagy 8-9-10-11. 

2. Az ártábla helyfoglalása 30 soronkénti egységben nő. (Tehát 59 ár tételig alapméret, 89-ig 

alapméret*1,5.) Maximális sor szám 239. Öt oszlopos díjszabás tábla esetén a 

hagyományos árszerkezet kerül a pakkba, ekkor az elővételi árak és nevek nem tárolódnak 

be. (Megnyitáskor az elővételi gép a korábban magába töltött helyi adattár részt megtartja.) 

3. Helyközi járati vonali díjszabás ártáblájában (C jelölésű árrekordjaiban) csak olyan ár 

szerepelhet, amely a DIJSZAB.TXT első oszlopában (egyes gomb sorában) megadott. (Ez 

egy tartalmi ellenőrzést biztosít.) 

4. A VOLÁN5 program a 35 alatti helyközi árértékeket helyközi jegyként nem adja ki, 

később ez az érték 50-re lett emelve. Azonban, ha pl. a 6. gomb oszlopából helyi féleség és 

ár vehető elő, így a helyközi vonalon a helyi viszonylat kizárható a helyközi jegykiadásból 

és az adott városnak megfelelő helyi tarifájú helyi jegy viszont kiadható. Egy vonali 

állományba 34 (50) város eltérő tarifája tehető be. 

 

Helyijárati és elővételi adattár rész 
 X~B~ 

1. B------~-----------0000~  1. csoport~ 

2. B~vILLAM~---85~0000~  1. csoport~ 

3. B~tROLI-~-----85~0000~  1. csoport~ 

4. B~tÖMB--~--710~0000~  1. csoport~ 

5. B~vTÖMB-~--410~0000~  1. csoport~ 

6. B~tTÖMB-~---50~0000~  1. csoport~ 

7. B~--------~------0~0000~  1. csoport~ 

8. B~hAVI--~-1510~0008~ 2. csoport~ 

9. B~1.féLH~--760~0004~ 2. csoport~ 

10. B~2.féLH~--760~0004~ 2. csoport~ 

11. B~n.éVES~-4400~0032~  2. csoport~ 

12. B~ÉVES--~12100~0096~ 2. csoport~ 

13. B~-------~------0~0000~ 2. csoport~ 

14. B~-------~------0~0000~ 2. csoport~ 

15. B~hAVI--~-1712~0008~ 3. csoport~ 

16. B~1.féLH~--785~0004~ 3. csoport~ 

17. B~2.féLH~--785~0004~ 3. csoport~ 

18. B~n.éVES~-5210~0032~ 3. csoport~ 

19. B~ÉVES--~18150~0096~ 3. csoport~ 

20. B-------~------0~0000~ 3. csoport~ 

21. B-------~------0~0000~ 3. csoport~ 

22. B~hAVI--~--1210~0008~ 4. csoport~ 

23. B~n.éVES~-4800~0032~ 4. csoport~ 

24. B~ÉVES--~12100~0096~ 4. csoport~ 

25. B~hAVI--~--1210~0008~ 4.csoport~ 

26. B~n.éVES~-4800~0032~ 4. csoport~ 

27. B~ÉVES--~12100~0096~ 4. csoport~ 

28. B~------~------0~0000~ 4. csoport~ 

29. B~hAVI--~--470~0999~ 5. csoport~ 

30. B~n.éVES~-1320~0999~ 5. csoport~ 

31. B~ÉVES--~-5200~0999~ 5. csoport~ 

32. B~------~------0-0000~ 5. csoport~ 

33. B~TÖBBH-~Tanuló jellegű ár-állított bérlet neve~ 

34. B~áLTAL-~Dolgozó jellegű ár-állított bérlet neve~ 
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35. B~---199~Érvényesítés ellenőrző kódja vagy kibocsátó azonosító  

36. B~---199~Ellenőrzés kódja 

37. B~h.JEGY~ Az 1. csoport név előtagja~ 

38. B~eGYVON~ A 2. csoport név előtagja~ 

39. B~öSSZVO~ A 3. csoport név előtagja~ 

40. B~t/nY-----~ A 4. csoport név előtagja~ 

41. B~a.NéLK~ Az 5. csoport név előtagja~ 

42. B~iG.TOK~ Az egyébjegy megnevezettjei 50%-os gombra~ 

43. B~m.REND~ Az egyébjegy megnevezettjei 75%-os gombra~ 

44. B~béRL.l~ Az egyébjegy megnevezettjei 90%-os gombra~ 

45. B~iG.Klá~ Az egyébjegy megnevezettjei 50%-os üzletpolitikai gombra~ 

46. B~-----~ Tartalék sor. Ne írd át!~ 

47. B~2000~Teljesárú retúr szorzóérték~ 

48. B~2000~50%-os retúr szorzóérték~ 

49. B~2000~67,5%-os retúr szorzóérték~ 

50. B~2000~90%-os retúr szorzóérték~ 

51. B~1850~50% üzletpolitikai retúr szorzóérték~ 

52. B~----~Tartalék sor a szorzóértékekhez. Ne írd át!  

     Y~B~ 

A helyi árak a pakkba szerkesztés során ellenőrzésre nem kerülnek. 

 

A számlázó program által használt DIJSZAB.TXT állomány a kezelési leírás 9. mellékletében. 

 

7. Elővételi DIJSZAB.TXT  

(fedélzeti és elővételi adattár) 

Helyközi fedélzeti gépben használatos vonali állomány generáláshoz a DIJSZAB.TXT csak "A" 

rekordokat tartalmaz. A helyi fedélzeti és az elővételes az "A" és "B" rekord állományt egyaránt 

tartalmazza. Generáláskor a parancs megadásával lehet meghatározni, milyen célra akarjuk 

létrehozni a vonali állományt. 

PAKK VPAKKn EMKEH.TXT EKEZ helyközi fedélzetre 

PAKK EVPAKKn EMKEH.TXT EKEZ elővételre és helyi fedélzetre 

  n = ø vagy : (nulla vagy kettőspont) 

A generáláskor az EVPAKK paraméter a DIJSZAB.TXT helyijárati adatrészén is ellenőrzéseket 

végez, és ha megfelelőnek találja, a program kimenetén megjelenik a pakkba tölthető állományt, 

amely tartalmazza a helyijárati adatrészt is.  

Az EMKE 2010-1/M belső adattárában a program nyitáskor a helyi elővételes szisztéma adattárát 

feltölti a vonali pakkból kiolvasottal, akkor is, ha ott adat nincs. Ezt követően a belsőleg tárolt 

adatokat használja a gép. Nyitott állapotban vonali pakk csere után járatszám váltására az elővételi 

EMKE pénztárgép szintén magára tölti a vonali pakkból kiolvasott adatok. 

EPROM csere, illetve újraindítás esetén az identifikációs adattárral betöltött adatok érvényesek az 

első nyitásig. A helyi, illetve a helyközi fedélzeti gépek is használhatják a helyi bérletféleségek 

megnevezéseit az elektronikus bérlet számlálások kijelzőre való kiírásánál. 

1. Az elővételi DIJSZAB.TXT "B" rekordok első 32 sorába kerülnek a helyi bérletek nevei (első 

oszlop). A bérlet neveknek 6 karakter hosszúnak kell lenniük, de több karakteresek sem 

lehetnek. A rövidebb neveket egészítsük ki 6 karakterre, a nem használatosakat szóközökkel 

töltsük fel. Az oszlopokat a tilde jel választja el. 
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• Az első sor bérletneve a többitől eltérően az identifikációs adattárból szabályozott, amit 

kizárólag a szegedi EMKE szerviz módosíthat. Ennél az egynél az ár kézi állítású. 

• A megjegyzés rovatban látható, hogy 5 főcsoportot különítünk el. Minden egyes csoportnak a 

neve kettő részből áll össze. 

Előtag (37-41. sor): az egyes főcsoportoknak az előtagneve közös, míg a csoportokon belül 

az utótagnevek változtatásával lehet további elkülönítéseket végezni. 

Példa: a második csoport előtag neve: eGYVON, így az alábbi megnevezésű bérletnyugtákat 

lehet kiállítani: 

1. Egyvon Havi 3. Egyvon 2.félh 

2. Egyvon 1.félh 4. Egyvon N.éves 5. Egyvon éves 

Az elő- és utótag neveket a felhasználó saját igényeihez igazodva változtathatja. 

• A nyugtákat ki lehet adni biztosításos, illetve biztosítás nélküli áron. Az utóbbi esetben ez a 

nyugtán is feltüntetésre kerül. A második oszlopba kerülnek a bérlet árak, ami a viteldíjat és a 

biztosítást együtt tartalmazza, a harmadik oszlopba a biztosítási ár kerül viteldíj nélkül. A 

nem használt árak helyére nullát írunk. Amennyiben az utas biztosítási díj nélkül kéri a 

bérletét, kiadása lehetséges, a biztosításos árból a biztosítási díj levonásra kerül. A helyi 

adattár részben szabályozni lehet még, amennyiben biztosítás nélkül nem árulnak bérletet, a 

biztosítási ár helyére írt 999 értékkel a kiadás letiltható. 

Rekordok árakkal feltöltése:  

- az árakat mindig jobbra zárjuk,  

- a fennmaradt helyket  

o elhagyhatjuk, 

o nullával, illetve szóközzel feltölthetjük. 

- biztosítási ár lehet 0 - 999 között. Nulla esetén a biztosításos, illetve a biztosítási ár 

megegyezik, 999 esetén nincs biztosítás nélküli ár. 

• A negyedik oszlop "megjegyzés", szabadon írható vagy elhagyható. A negyedik oszlop 

tartalma nem kerül a vonali pakkba. 

2. A 33. és 34. sorba szabadon választható bérlet neveket írhatunk. A bérlet kiadásakor a 33. 

sorban lévő névhez írja a TANULÓ, a 34. sorba írt névhez a BÉRLET szót. A nevek 6 karakter 

hosszúak, ha nem használjuk ki, mind a hatot szóközökkel töltsük fel. A 2. oszlop megjegyzés. 

3. A 35. és 36. sorok a bérlet kibocsátó azonosítására szolgálnak. Jelenleg a 35. sor használt az 

ellenőrzéskor is. 28 azonosító képez egy egységet (egy céget) így, 0-27, 28-55, stb. Legnagyobb 

értéke 799. A kibocsátó azonosító 3 számkarakter hosszú, ezt a rekordba jobbra zártan kell 

beírni, a maradék három helyet szóközzel kell feltölteni. 

4. A 37-41. sorokban található előtag nevek az első pontban kifejtésre kerültek. A felhasználónak 

törekednie kell arra, hogy az általa árusított bérletek nagyobb részét 5 főcsoporton belül (előtag 

közös) meg tudja határozni. 

5. A 42.-45. sorokban az egyéb jegyben kiadható jegyek neveit írjuk. Ezek a jegyek az EMKÉ-vel 

egyéb jegy állásban az 50%, 67,5%, 90% és 50% üzletpolitikai gombbal adhatók ki. A 

megnevezések 6 karakter hosszúak, a nem használatost szóközökkel töltsük fel. A második 

oszlop itt is megjegyzés. Az ÁFA kulcs ezen csoporton belül 25%-os, eltérően az eddigi 12%-

tól (pillanatnyilag: 27%). Készpénzfizetési számlán belül összevont jegyben az EMKE 

pénztárgép nem engedi kiadni ezt a csoportot menetjegyekkel vagy bérletjegyekkel. 

6. 47-51. sorok a RETÚR jegyek szorzó értékeit tartalmazza (első oszlop). Nullával való feltöltés 

esetén retúrjegy kiadása letiltott. Példa: ha a retúrjegy ára duplája a csak egy útra szóló 

jegyének, a beírandó érték: 2000. A 2. oszlop itt is "megjegyzés". 
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Az EMKE 2010-1/I jegykiadó pénztárgép VOLÁN6 programjának felépítése szerint az összes 

jegyféleség megnevezése az identifikációs adattárból kerül betöltésre (ott meghatározott). A 

számlázó program jegyféleségeinek megnevezését a gép indításakor az identifikációs adattárból 

tölti be. Ezt követően minden nyitás esetén a keres egy speciális vonalat a vonali pakkban, ha azt 

megtalálja, akkor betölti a jegyféleség megnevezés tárba (lásd: kezelési leírás Nyitás fejezet) 

 

8. Helyijárati és elővételi adattárrész áttekintő ábrázolása 

VOLÁN5 program esetén: 

Bérlet féleség megnevezés: ZT$(n)  n=11-től 41-ig 

  ár:  FB$(n)  ár=viteldíj+biztosítás  

  biztosítás:  BI(n-10) 

 
Oszlopszám: (Y) 5. 6. 7. 8. 9. Ø  

Kiadó gomb 1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 5. csoport 6. csoport Sorszám: 

(X) 

T (10) ............... (17) hAVI_ _ H (24) hAVI_ _ H (31) hAVI_ _ H (38) hAVI_ _ H 0 jelű K 0 

50% (1. kedv.) (11) vILLAM (18) 1. féLH F (25) 1. féLH F (32) n.éVES N (39) n.éVES N 1 jelű K 1. 

67,5% (2. kedv.) (12) tROLI_ (19) 2. féLH F (26) 2.féLH F (33) ÉVES _ E (40) ÉVES _ _ E 2 jelű K 2. 

90% (3. kedv.) (13) tÖMB_ _ (20) n.éVES N (27) n.éVES N (34) hAVI _ _ H (41)_ _ _ _ _ H 3 jelű K 3. 

50% (4. kedv.) (14)  vTÖMB_ (21) ÉVES_ _ E (28) ÉVES_ _ E (35) n.éVES N X   N 4 jelű K 4. 

20% (5. kedv.) (15) tTÖMB_ (22)_ _ _ _ _ H (29) _ _ _ _ _ H (36) ÉVES _ E X   N 5 jelű K 5. 

10%(6.kedv.) (16) _ _ _ _ _  (23) _ _ _ _ _ H (30) _ _ _ _ _ H (37) _ _ _ _ _ H X   N 6 jelű K 6. 

Segé

d- 

Biztosí-

tással 

…………….. R F ( C X  

gom

b 

Biztosítás 

nélkül 

…………….. Y G ) V X  

Jegynév előtagja (46) h.JEGY (47) eGYVON (48) öSSZVO (49) T/nY_ _ (50) a.NéLK X  

 

n=10 esetén a Helyijárati jegy féleséghez írt árú jegy nyugtája készül. Jegyféleségi jele: H 

A többi jegyféleség  neve: ZT$(11)(41) 

 jele: CHR$(97)(127) 

 Magyarázat: 

  1.   X= nem létező 

Tanuló jellegű ár állításos bérlet neve: ZT$(42): tÖBBH_   2. _ _= szabad helyek 

Dolgozó jellegű ár állításos bért. neve: ZT$(43): áLTAL_   3.......= nem értelmezett 

           ZT$(44): érvényesítés ell. 4. sor és oszlopszám a 

      kódja vagy cégazonosító   számláláskor eltárolt  

      (kibocsátó)ellenőrző kódja mutató  

      ZT$(45): ellenőrzés kódja 

Egyéb jegy megnevezett féleségei:  Retúr szorzó számítása: (A*VAL FB$(Y))/1000  

  (árállítással)       [Y=42-46] 

  csak VOLÁN6-ig   változó  gomb  változó értéke 

50% gombra  (1.) ZT$(51) IG.TOK FB$(42) T  (0.) 1850 

67,5% gombra  (2.) ZT$(52) M.REND FB$(43) 50%  (1.) 1850 

90% gombra  (3.) ZT$(53) BÉRL. I FB$(44) 67,5%  (2.) 1850 

50% gombra  (4.) ZT$(54) IG.KIÁ FB$(45) 90%  (3.) 1850  

       FB$(46)  50%   (9.)  2000  

 

Megjegyzés: 

1. Az angol ABC betűi alsó és felső kocsi állás viszonylatában fordítottak (a kis betű 

nagyként íródik és fordítva), de a magyar ABC ékezetes betűi nem fordítottak. 
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2. A második és a harmadik csoport 5-6 pozíciója a nemzetközi közlekedésnek fenntartott. 

3. A hatodik csoport kizárólag elektronikus bérletszámlálásnál használható, (neve, név előtag 

ára nincs) a valamely okból térítésmentesen utazók automatikus számlálására szolgál. 

4. A nemzetközi közlekedés speciális jegyei a 22, 23, 29, 30 jelölésű pozíciókra kerülhetnek. 

5. Érvényesség jelölés: H=havi, F=félhavi, N=negyedéves, E=éves, K=korlátlan idejű.  

Az E6 program értelmezése szerint. 

 

 

VOLÁN6 program esetén:  
Oszlop-

szám: 
I. II. III. IV. V.   

Kiadó 

gomb 
1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 5. csoport 

6. 

csoport 
Sorszám: 

1. Helyi_jegy_ _ Egyvon_havi_ összvo_havi_  
t/ny_havi_ _ 

_ 
A.nélk_havi_ 0 jelű 0 

2. Villamosjegy Egyvon1.félh összvo1.félh t/ny_n.éves_ A.nélkn.éves 1 jelű 1. 

3. Troli_jegy_ _ Egyvon2.félh összvo2.félh 
t/ny_éves_ _ 

_ 
A.nélk_éves_ 2 jelű 2. 

4. Tömb_jegy_ _ _ Egyvonn.éves összvon.éves 
t/ny_havi_ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ 
3 jelű 3. 

5. Vtömb_jegy_ _ Egyvon_éves_ összvo_éves_ t/ny_n.éves_ X 4 jelű 4. 

6. Ttömb_jegy_ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ 

t/ny_éves_ _ 

_ 
X 5 jelű 5. 

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ X 6 jelű 6. 

 

 

A Volán számlázó program által használt helyijárati és elővételi adattár rész szerkezete a 

kezelési leírás 1. sz. mellékletében. 
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Pénztárgép DIJSZAB.TXT fájl: 
 

X~A~38~090714~ 

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

A~   1~   0~   0~   0~   0~   0~   0~ 115~ 115~  2100~   630~     0~   630~     0~     0~   0~ 

A~   2~   0~   0~   0~   0~   0~   0~ 200~ 240~  5650~  1950~  3100~  1950~     0~     0~   0~ 

A~   3~   0~   0~   0~   0~   0~   0~ 200~ 240~  5650~  1950~  3100~  1950~     0~     0~   0~ 

A~   4~   0~   0~   0~   0~   0~   0~ 130~ 130~  2625~   630~     0~   630~     0~     0~   0~ 

A~   5~   0~   0~   0~   0~   0~   0~ 180~ 180~  2730~   945~     0~   945~     0~     0~   0~ 

A~   6~   0~   0~   0~   0~   0~   0~ 210~ 250~  6000~  2100~  3250~  2100~     0~     0~   0~ 

A~   7~   0~   0~   0~   0~   0~   0~ 110~ 110~  2260~   685~     0~   685~     0~     0~   0~ 

A~   8~   0~   0~   0~   0~   0~   0~ 210~ 250~  6000~  2100~  3250~  2100~     0~     0~   0~ 

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

A~  10~   0~   0~   0~   0~   0~   0~ 170~ 170~  3300~  1060~     0~  1060~     0~     0~   0~ 

A~ 135~ 140~ 140~  65~  65~  15~  65~   0~ 135~  5310~  2660~   530~   265~     0~     0~   1~ 

A~ 210~ 140~ 140~ 105~ 105~  20~ 105~   0~ 210~  8500~  4250~   850~   425~     0~     0~   2~ 

A~ 265~ 140~ 140~ 135~ 135~  25~ 135~   0~ 265~ 10600~  5310~  1060~   530~     0~     0~   3~ 

A~ 320~ 140~ 140~ 160~ 160~  30~ 160~   0~ 320~ 12700~  6370~  1270~   635~     0~     0~   4~ 

A~ 400~ 140~ 140~ 200~ 200~  40~ 200~   0~ 400~ 15900~  7970~  1590~   795~     0~     0~   5~ 

A~ 480~ 140~ 140~ 240~ 240~  50~ 240~   0~ 480~ 19100~  9560~  1910~   955~     0~     0~   6~ 

A~ 560~ 140~ 140~ 280~ 280~  55~ 280~   0~ 560~ 22300~ 11200~  2230~  1115~     0~     0~   7~ 

A~ 635~ 140~ 140~ 320~ 320~  65~ 320~   0~ 635~ 25500~ 12700~  2550~  1275~     0~     0~   8~ 

A~ 715~ 140~ 140~ 360~ 360~  70~ 360~   0~ 715~ 28700~ 14300~  2870~  1435~     0~     0~   9~ 

A~ 795~ 140~ 140~ 400~ 400~  80~ 400~   0~ 795~ 31900~ 15900~  3190~  1595~     0~     0~  10~ 

A~ 955~ 180~ 180~ 480~ 480~  95~ 480~   0~ 955~ 38200~ 19100~  3820~  1910~     0~     0~  12~ 

A~1120~ 180~ 180~ 560~ 560~ 110~ 560~   0~1120~ 44600~ 22300~  4460~  2230~     0~     0~  14~ 

A~1270~ 180~ 180~ 635~ 635~ 125~ 635~   0~1270~ 51000~ 25500~  5100~  2550~     0~     0~  16~ 

A~1430~ 180~ 180~ 715~ 715~ 145~ 715~   0~1430~ 57400~ 28700~  5740~  2870~     0~     0~  18~ 

A~1590~ 180~ 180~ 795~ 795~ 160~ 795~   0~1590~ 63700~ 31900~  6370~  3185~     0~     0~  20~ 

A~1880~ 245~ 245~ 940~ 940~ 190~ 940~   0~1880~ 75200~ 37600~  7520~  3760~     0~     0~  22~ 

A~2160~ 245~ 245~1080~1080~ 215~1080~   0~2160~ 86300~ 43100~  8630~  4315~     0~     0~  24~ 

A~2420~ 245~ 245~1210~1210~ 240~1210~   0~2420~ 96900~ 48400~  9690~  4845~     0~     0~  26~ 

A~2680~ 245~ 245~1340~1340~ 270~1340~   0~2680~107100~ 53500~ 10700~  5350~     0~     0~  28~ 

A~2920~ 245~ 245~1460~1460~ 290~1460~   0~2920~116900~ 58400~ 11700~  5850~     0~     0~  30~ 

A~3160~ 245~ 245~1580~1580~ 315~1580~   0~3160~126200~ 63100~ 12600~  6300~     0~     0~  32~ 

A~3380~ 245~ 245~1690~1690~ 340~1690~   0~3380~     0~ 67600~ 13500~  6750~     0~     0~  34~ 

A~3590~ 245~ 245~1800~1800~ 360~1800~   0~3590~     0~ 71800~ 14400~  7200~     0~     0~  36~ 

A~3790~ 245~ 245~1900~1900~ 380~1900~   0~3790~     0~ 75800~ 15200~  7600~     0~     0~  38~ 

A~3980~ 245~ 245~1990~1990~ 400~1990~   0~3980~     0~ 79700~ 15900~  7950~     0~     0~  40~ 

A~4420~ 245~ 245~2210~2210~ 440~2210~   0~4420~     0~ 88300~ 17700~  8850~     0~     0~  45~ 

A~4780~ 245~ 245~2390~2390~ 480~2390~   0~4780~     0~ 95600~ 19100~  9550~     0~     0~  50~ 

Y~A~38~ 

 

X~B~ 

B~      ~     0~0~1. csoport~ 

B~      ~     0~0~1. csoport~ 

B~      ~     0~0~1. csoport~ 

B~      ~     0~0~1. csoport~ 

B~      ~     0~0~1. csoport~ 

B~      ~     0~0~1. csoport~ 

B~      ~     0~0~1. csoport~ 

B~      ~     0~0~2. csoport~ 

B~      ~     0~0~2. csoport~ 

B~      ~     0~0~2. csoport~ 

B~      ~     0~0~2. csoport~ 

B~      ~     0~0~2. csoport~ 

B~      ~     0~0~2. csoport~ 

B~      ~     0~0~2. csoport~ 

B~      ~     0~0~3. csoport~ 

B~      ~     0~0~3. csoport~ 

B~      ~     0~0~3. csoport~ 

B~      ~     0~0~3. csoport~ 

B~      ~     0~0~3. csoport~ 

B~      ~     0~0~3. csoport~ 

B~      ~     0~0~3. csoport~ 

B~      ~     0~0~4. csoport~ 

B~      ~     0~0~4. csoport~ 

B~      ~     0~0~4. csoport~ 

B~      ~     0~0~4. csoport~ 

B~      ~     0~0~4. csoport~ 

B~      ~     0~0~4. csoport~ 

B~      ~     0~0~4. csoport~ 

B~      ~     0~0~5. csoport~ 

B~      ~     0~0~5. csoport~ 

B~      ~     0~0~5. csoport~ 

B~      ~     0~0~5. csoport~ 

B~      ~Nem használt~ 
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B~    10~Helyi ársorok száma~ 

B~     1~Árszorzó~ 

B~      ~Nem használt~ 

B~      ~Az 1. csoport név előtagja~ 

B~      ~Az 2. csoport név előtagja~ 

B~      ~Az 3. csoport név előtagja~ 

B~      ~Az 4. csoport név előtagja~ 

B~      ~Az 5. csoport név előtagja~ 

B~IGTOK ~Az egyébjegy megnevezése a 2. gombra~ 

B~MREND ~Az egyébjegy megnevezése a 3. gombra~ 

B~B‚RLIG~Az egyébjegy megnevezése a 4. gombra~ 

B~IGKIA ~Az egyébjegy megnevezése a 5. gombra~ 

B~      ~Nem használt~ 

B~     0~Nem használt~ 

B~     0~Nem használt~ 

B~     0~Nem használt~ 

B~     0~Nem használt~ 

B~     0~Nem használt~ 

B~      ~Nem használt~ 

Y~B~ 

 

 

Számlázó célgép DIJSZAB.TXT fájl: 

 

A pénztárgépnél használt DIJSZAB.TXT kiegészítésre került egy C mezővel, ahová lehet beírni a 

felhasználói név-cím-adószám adatokat. Mindhárom fejléc sornak külön C sora van. A 17-es kódú 

fordítót a program automatikusan berakja. 

 

A DIJSZAB.TXT fájl számlázó célgép verziójának mintája a kezelési leírás 9. sz mellékletében 

 

 

9. Elektronikus leérzésű bérletszelvényekről 

Jelen leírás a bérlethelyettesítő elektronikusan leérezhető eszközök azon csoportját tartalmazza, 

amelyek közvetlen közlekedési információkat tárolnak. Realizálható (megvalósítható) olyan 

rendszer is, ahol az elektronikus eszköz csak egy nagy megbízhatóságú (vagy gyakran cserélt, de a 

kibocsátáskor beazonosított) kódot tartalmaz, ami alapján a leolvasó egység dönti el a 

jogosultságot. Ez látszólag bonyolult, azonban jól ellenőrizhető, kézben tartható, hasonló a banki 

rendszerekhez. 

Az elektronikus leérzésű bérletszelvények négy funkciót láthatnak el. Első a felmutatáskori 

beazonosítás, amely történhet fiktív számra (utazási gyakoriság) vagy bérlet szelvény egyedi 

azonosításra (érvényesség vizsgálatra is) vonatkozólag. Második funkció a kibocsátó (bérlet 

bevételt beszedő) beazonosíthatóságának megteremtése, illetve a bérletfelhasználás pontos 

tényének rögzítése (bevétel megosztáshoz). Harmadik funkció a vonaljelzéssel (esetleg 

viszonylatjelzéssel) ellátott elektronikus leérzésű bérletszelvények felhasználás jogosultsági 

vizsgálatának biztosítása. Negyedik funkció a következő bérletváltáshoz (megújításhoz) a féleségi 

és viszonylati információk pontos szolgáltatása. 

A bérletszelvény által hordozott adatok és a személyi pakkba betárolt adatok között némi eltérés 

mutatkozik a különböző műszaki megoldások (vonalkód, érintkezés nélküli kártya) egységes 

kezelésének biztosítása okából. 

 

Kiegészítő megjegyzések: 

1. A helyi egy vonalra szóló bérletek (esetleg szakaszra vagy megállótól megállóig 

érvényesen) a helyköziben leírt adatrekordnak megfelelően kódolhatóak be (így a helyi 

vonalak mintegy fiktív helyközi vonalakká nevezhetőek ki). 
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2. A helyi jellegű bérletek esetén használatos 6-ik csoport jelölésű térítésmentes utazási 

jogosítványok esetén a program érvényességet nem vizsgál (használható helyközi jelölésre 

is). 

3. A VOLÁN5 programtól ellenőrzésre kerül, hogy a féleségi struktúrákba beleillik-e a 

bérlethelyettesítő féleség jelölése, ha nem "ROSSZ" jelzést ad, ami a "CL"-lel törölhető. 

Az érvényességet a megszokott havi bérlet érvényesség szerint vizsgálja, eltérés esetén 

"ÉRVÉNYTELEN" jelzést ad, ami "CL"-lel törölhető. A helyközi bérlethelyettesítő 

eszköz esetén a közlekedési vonal (rövid és hosszú) számával veti össze, eltérés esetén 

"ELTÉRŐ VONAL" jelzést ad, ami "CL"-lel törölhető. E5 gépnél a helyközi, "Nem helyi" 

E3 helyközi gépnél a helyi bérletféleség jelölő kódokra, ha beállított "Nem helyközi" 

hibajelzés keletkezik. Eltérő cégazonosítónál "Idegen" hibajelzés. 

4. Az érintkezés nélküli több rekordos elektronikus bérletkezelő egység az EMKE jegykiadó 

géptől külön vizsgálja az érvényes, a keresett eszközazonosítókat, a megjelölt 

korlátozások (időtartam, vonal, szakasz) határainak áthágását, a napi, heti, stb. utazási 

jogosultság konstrukciók érvényességét. 

5. Az érintkezés nélküli elektronikus bérleteszköz "kezelhet" további adatrekordokat is, pl.: 

igénybevételi időkorlátozás, más lapjain tartalmazza a helyi, illetve a helyközi utazási 

információkat, így mindkettő utazási féleségre használható. 

6. Az alkalmazott vonalkód felépítése miatt páros számjegyek ábrázolása kivitelezhető, ezért 

a vonalkódos rendszerben az ellenőrző kódos vonalkód előállításához a kód kiegészül az 

elején egy figyelmen kívül hagyott "0"-val. Az ellenőrző kódot az olvasó (scanner) kezeli, 

az EMKE felé nem kerül átadásra. 

7. A PAKK LEFEJT parancs által az elektronikus helyi bérlet ellenőrzéshez kapcsolódva 

létrehozott rekordok: 

Bérlet féleség jelölő rekord: 

M~dátum~idő~a bérlethelyettesítő eszköz 1-8 és 10-11 bájtja~féleségi jel (27 dec)~ 

Eszközazonosító rekord: 

N~a jegyrekordból visszaszámolt decimális szám~ 

Rekord sorrend: N rekord után következik az M rekord, vagy az M magában áll  

Megállóhely szám rekord: (Automatikusan növelt megállóhelyszám esetén)  

O~Dátum~idő~felszállóhely~ 

8. Helyközi elektronikus bérlet ellenőrzése esetén H rekord keletkezik. Eszközazonosítóval 

rendelkező bérlet esetén (érintkezés nélküli bérlet helyettesítő) N rekord és H rekord a 

sorrend. 

 

 

10. Bérletféleség jelölések 

Elektronikus leérzésű helyközi 

Ha a helyközi jelleg mutatója (féleségi jel) 

 =3 jegy jellegű nyugta adás (piac) számláló jellege nem használható  

  a féleség kiegészítő jel ø-6 lehet  

 =4 bérlet jellegű nyugta adás,  

  féleség kiegészítő jel: 

  0 Dolgozó havi bérlet (számláló jele: 6) 

  1 Dolgozó félhavi bérlet (számláló jele: 6) 

  2 Tanuló nyugdíjas havi bérlet (számláló jele: 7) 

  3 Tanuló nyugdíjas félhavi bérlet (számláló jele: 7) 
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  4 Díjmentes utazást számláló (jele: 8) 

  5 3. féle számláló jegy (jele: 5) 

  6 1. féle számláló jegy (jele: 3) 

  7 2 féle számláló jegy (jele: 4) 

 

Elektronikus leérzésű helyi 

A helyi jelleg mutató értéke: féleségválasztó jel oszlopszáma I-IV-ig változhat (számértéke 5, 6, 7, 

8, 9, Ø) 

(jegy jellegű és számláló jellegű csoport nem adható ki a beolvasott rekordból) 

A féleségválasztó kiegészítő jel értéke: sorszám 0-6-ig változhat (az oszlop és sorszám rendszere a 

Helyi bérlet beazonosítás táblázatában) 

 

 

11. Bérlethelyesség vizsgálat 

a) Leolvasás helyesség vizsgálat a leolvasó és érvényesítő készülék által történik. 

b) A féleség jelölési tartományon kívül eső "Y" és „X" együttesek esetén "ROSSZ" jelzés áll 

elő ("CL"-lel törölhető"). 

c) Helyi E5 gépnél a ZT$(45) alsó 3 helyi értéke összevetett a 12-14 bátjton elhelyezkedő 

cégkóddal (vagy biztonsági kóddal), eltérés esetén "IDEGEN!" jelzés ("CL"-lel törölhető). 

d) Elővételi pénztárt kivéve felmutatáskori érvényesség vizsgálat eltérés esetén 

"ÉRVÉNYTELEN" hibajelzés. ("CL"-lel törölhető.) A Vonalkódos helyi bérletnél az 

érvényességi hó 9 fölötti léte az Y-t 2-re változtatja át, amit a beolvasás után a program 

helyreállít, illetve a helyes érvényességi hó értéket beállítja. 

e) Helyközi bérletnél jelentkezhet a "Hibás megálló szám!" üzenet, amely a vonalon nem 

létező megálló esetén áll elő. ("CL"-lel törölhető.) 

f) Ha Y=4 és X>3: nem történik érvényesség vizsgálat (éves érvényesség, szolgálati 

igazolvány, stb.) 

g) Bérletféleség jelölő rekordban letárolt státusz kódok 

ST=O a közlekedésnek megfelelő relációban, időtartamban érvényes a bérlet 

ST bitek helyiértékei:  l= "Rossz" a bérlet, kódolási hiba (nem létező bérletféleség) 

  2= "Idegen" kódtartományon kívüli a kód 

  4= "Érvénytelen" időtartam érvényesség lejárt 

  8= Eltérő vonalszámon érvényesített a bérlet 

16= Üzem eltérés (helyi gép helyközi bérletet érzékelt vagy fordítva)  

Több hiba előfordulása esetén az ST több bitje 1 értékű. 

A "Hibás megállószám" hibajelzés nem kerül be a státuszba, mert a fel-leszálló állomás 

kódok betárolódnak a számláló rekordba. 

h) Bérlet helyettesítő beolvasása a kurzort a *, +-ról X, I-re váltja át. Ekkor a bérlet nyugta 

(számla) készítésekor a bérlet érvényesítést az EMKE megkísérli (ha a bérlethelyettesítőt 

annak elvettük, a CL-el törölhető az állapot). A kétféle állapot között * gombbal lehet 

váltani. 

i) A beolvasott bérlet helyettesítő tartalma az ENTER-rel kérhető ki a kijelzőre. CL-lel lehet 

visszatérni a hagyományos kijelző képre. 
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12. Bérletérvényesítés 

A bérletérvényesítésre elővételi és járműfedélzeti üzemmódban egyaránt lehetőség van. Az adott 

EMKE gép identifikációs tárában a TR=2 vagy a K0=1 érték mellett. Az N$(8)-ban tárolt cégkód 

nyitáskor felülíródik a vonali kazetta adattárából. A ZT$(44) tartalmazza az érvényesítési kódot, a 

ZT$(45) az ellenőrzési kódot (a kibocsátó azonosító változtatható) tartalmazza. 

Hagyományos nyugta, illetve számla adásával párhuzamosan bérlet érvényesítés is történik, ha a 

"* +" kurzor helyett a "X I" kurzor látszik. (Ezt egy bérlet leérzés váltja ki.) A "*' gombbal 

kikapcsolható (visszaáll a "* +" kurzor), kikapcsolva nem történik bérlet érvényesítés a 

pénzbevétel nyugtázásával párhuzamosan. 

A hagyományos nyugta-, illetve számla-adási procedúra mellett lehetőség van az elektronikus 

bérlet megújításra (pl.: következő hóra) vagy csak az érvényesítésre is. 

 

Bérletmegújítás: 

Használható helyi és helyközi bérlet esetében egyaránt. A bérlet leolvasás után az EMKE ENTER 

gombját megnyomva a kijelzőre íródik a bérlet számkódos alakja. Nevezetesen: vonalszám, fel-, 

leszálló állomás, féleség. (Figyelem: a féleségi jel első száma az X-nek megfelelő, a második az 

Y-nak megfelelő, lásd: bérletféleség jelölések.) Az SML, illetve az RCL gombok megnyomásával 

a nyugta illetve a számla adása a bérletről leolvasott szerint megtörténik (az ott megadott 

vonalszám és a fel-leszálló állomás határozza meg a relációt és ezzel az árat). (Helyi jegy esetén 

az SML és az RCL helyettesíti az ENTER illetve SPACE gombokat). Figyelem: egyetlen gombos 

a bérlet megújítási funkció!) Fontos: tehát ekkor a bérlet megújítást nem a kézi kezeléssel 

beállított vonalszám, valamint fel-leszálló állomás szám határozza meg, hanem a bérletről 

leolvasott és a kijelzőn kijelzett. Bérlet megújítás után az EMKE visszatér a hagyományos (kézi 

kezelésű) üzemmódba. Ha nem akarjuk a kijelzett bérlet megújítást, a CL gombbal 

visszatérhetünk a kézi kezelésű üzemmódba. 

Hibás adattartalmú (nem létező vonalszám, nem létező megállószám) bérlet megújítás kizárásra 

került. (Az ENTER-re elő sem jön a kijelzőre.) 

 

Bérlet érvényesítés: 

A bérlet leolvasása után a hagyományos vagy a bérlet érvényesítési módban az SML helyett a Z 

illetve az RCL helyett a C gomb megnyomására 0 Ft értékű nyugta kiadása és a bérlet 

érvényesítése történik meg. (Az esetben, ha papír bérlet kerül bevonásra vagy az elektronikus 

bérlet tartalom megújítása nélküli bérlet vásárlási bizonylat kerül bevonásra). 

 

13. Külső vezérlés 

(vonalkód, TRP, egyéb) 

A VOLÁN5 jelű programtól kezdődően lehetőség nyílt a pénztárgéphez RS 232 (V24) interfészen 

keresztül az EMKE által kiküldött parancsrekordra válaszoló, a gépet működtető adat rekordokat 

beküldeni. Az adat beküldés programozott szekvenciákban történik. Először a kapcsolódó külső 

egység felé információ beküldésre felhívó parancs rekordot küld a pénztárgép. Majd erre 

válaszként küldhet be kézi kezelést helyettesítő adatrekordot a külső egység. A rekordok 16 bájt 

hosszúak. A pénztárgép programjához tartozó identifikációs adattár vezérli a program működését. 

Pl.: a VK$(28) határozza meg az adathoz tartozik-e cím információ eszközazonosító rekord is (két 

rekordos forgalom). A cím információ a külső egység segítségével beolvasott elektronikusan 

leérezhető eszköz azonosító rekordja. Az adat rekordban pedig az eszköz által tárolt tartalom van. 

Az adatrekord értelmezése a Magyarországon használatos jegy-bérlet rendszernek megfelelő. A 

VK$(36) választja ki a külső egység beküldött adata csak kijelzésre kerüljön, vagy mint egy 

parancs viselkedjen és végrehajtásra kerüljön. A VK$ változó 24. és 25. tagja a vonalkód vagy a 
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TRP jellegű külső egységet definiálja (csak olvasó jellegű a működése vagy író olvasó jellegű). 

Speciális adatrekordok is beküldhetőek az EMKÉ-be amelyek kifejezetten az EMKE kézi 

működtetésének helyettesítésére szolgálnak, ha pl: TRP kezelés beállított az ilyen adatrekord nem 

vált ki TRP érvényesítés irányú tevékenységet az EMKÉ-ben. 

 

Kézi kezelést helyettesítő adat értelmezése az EMKÉ-ben (az interfészen beolvasott adaté): 

1.-5. bájt  helyközi vonalszám (5 jegy) vagy helyi vonalszám (4 jegy+biztosítás jele) 

6.-7. bájt felszállóhely 

8.-9. bájt leszállóhely 

10.bájt jegykiadás gombja  

 (ha az értéke = 0-7 akkor „régi árral” 

 ha az értéke = 8-E akkor „új árral”)    tervezve volt, de módosult 

11. bájt jegyféleség jelölése 

  4* helyközi bérlet 

  3 helyközi  jegy 

  5-től  A*-ig  helyi jegy vagy bérlet 

12.-14. bájt érvényesítő azonosítója 

        000-799 érvényesítő kódja 

   800-F99 érvényesítő kódja előző hóban volt érvényesítve jellel 

15. bájt érvényességi év utolsó jegye (mint a bérleten) 

   0-tól-9-ig 0-9 évszám 

16. bájt érvényességi hó 

   1-től C-ig 

 

*=az INTERLEAVED 2/5 vonalkódban a 16. bájtra hex A-hex C értékeket nem lehet 

betárolni ezért, ha a helyközi bérletféleségben „2” szerepel akkor a 16. bájt értékét „10”-el kell 

növelni, a féleséget pedig „2”-vel kell növelni. A bérletféleség hexa „A” vonalkód értéke „0” 

értékkel megadott. Ezeket az egyedi sajátosságokat az EMKE intelligens interfésze állítja vissza a 

vonalkód beolvasásakor. 

 

Speciális adatrekordok: (a 15.-16. bájtok értéke alapján) 

 

14 karakteres decimális eszköz cím rekord:   „00”  (H30,H30) 

Kézi vonal/fel/le/féleség beállítás helyettesítése „10”  (H31,H30) 

Kézi kezelést helyettesítő parancs: -90-es kódok- „20” (H32,H30) 

16 karakteres hexa eszköz cím rekord:   „30”  (H33,H30) 

 

13.1. Vonalkód vezérlés 

A vonalkód vezérlés részben a kézi kezelés kiváltása, részben vonalkódos bérlet igazolványok 

bérlet váltásra történő felhasználása részben utasregisztráció/ellenőrzés céljából lett kialakítva. A 

vonalkódos lehetőségek átszármaznak pl.: a TRP-s rendszerbe is. 

 

Rekord tartalom jelölő bájtok (15.-16.): 

 

 Ha a 16. bájt értéke H31-től H3C-ig változik, akkor  eszköztartalom van a rekordban 

 

 Ha a 16. bájt értéke H30 akkor:  

  Ha a 15. bájt =H30 akkor 14 karakteres eszközazonosító van a rekordban 

  Ha a 15. bájt =H31 akkor kezeléshelyettesítő adat van a rekordban 
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  Ha a 15. bájt =H32 akkor 14 “90”-es vezérlő kód van a rekordban 

  Ha a 15. bájt =H33 akkor 16 karakteres eszközazonosító van a rekordban 

 

“90”-es vezérlő kódok: 

 

 1.-2. bájt ha H39,H39,  akkor számla kp. fizetéssel 

vevő név, cím rekord, helyét a vonali pakkban (címét) meghatározza a: 

  3.-6. bájt ASCII  mezőn belüli cím  ** 

  7.-8. bájt ASCII  relatív mező szám 

   a személyi pakkba név-cím mutatóként tárolt a 3.- a 8. bájt 

 1.-2. bájt ha H39,H38,  akkor csoportosra állítja a pénztárgépet 

 1.-2. bájt ha H39,H37,  akkor a csoportot lezárja kp. fizetéssel 

 1.-2. bájt ha H39,H36,  akkor a csoportot lezárja hitelkártyás fizetéssel 

 1.-2. bájt ha H39,H35,  akkor utalással fizetett a bevétel (sem nyugta, sem számla) 

a személyi pakkba név-cím mutatóként tárolt a 3.- a 8. bájt, a 

pénztárgép nyugta formátumot ír 

 1.-2. bájt ha H39,H34,  akkor interfészre kiküldésre állítja a ptg-t (X/I kurzor) 

      jegy és bérlet esetén egyaránt 

 1.-2. bájt ha H39,H33,  akkor az interfészre kiküldést kikapcsolja 

 1.-2. bájt ha H39,H32,  akkor elektronikus pénztárcával fizetésre állítja a ptg-t 

      a hitelezett bevételbe kerül a tétel ára begyűjtésre 

      a fel-leszálló állomás között “#” a választó jel 

 1.-2. bájt ha H39,H31,  akkor hagyományosan kp. fizetésre állítja a ptg-t 

      a bevétel a jegyféleség leírásban meghatározott féleségbe kerül  

  begyűjtésre 

      a fel-leszálló állomás között “-“ a választó jel 

 1.-2. bájt ha H39,H30,  akkor lerontja az előzőleg kiadott nyugtát, számlát 

 

 

 

**   Mezőn belüli cím: 

 VK(43) függvényében, ha  az értéke egyenlő: 

 1-el,   akkor 32 bájtos vevő cím írható a számlára (egy modulba 2048 cím fér) 

 2-vel, akkor 64 bájtos név-cím írható a számlára (egy modulba 1024 név-cím fér) 

 3-al,   akkor 96 bájtos név-cím-adószám írható a számlára (egy modulba 682  

név-cím-adószám fér) 

 

A számlázó program által használt interfészen beküldhető vezérlő kódok az 5.6.3. fejezetben 

találhatóak a kezelési leírásban. 

 

 

13.2. Vonalkódos bérletváltó kártya (Igazolványszámmal) 

A bérletváltó kártya a korábban használatos vonalkód jelöléstől eltér. Az adat szerkezetét 

megváltoztatva kell az EMKÉ-be beküldeni az adatait. Az adatszerkezet megváltoztatását 

(átszerkesztését) az interfészbe épített intelligencia (mikrovezérlő) végzi el. A vonalkódos 

bérletváltó kártya adatai eszközazonosító rekorddal rendelkező bérletként kerülnek kezelésre. Az 

adat numerikus értékekből áll. A vonalkód 2/5 Interleaved. 

 

Bérlet váltó kártya adatai: 

     Helyközi bérlet   Helyi bérlet 
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 18 bájtos  16 bájtos 

     r  e  n  d  s  z  e  r   {decimális számértékek  

       ASCII szerinti kódjai} 

 1.- 5.  1.-4. bájt vonal szám    nem használt  vagy a helyközihez 

 6.-7.  5.-6. bájt felszálló állomás jelölő száma nem használt  hasonlóan viszony- 

 8.-9.  7.-8. bájt leszálló állomás jelölő száma  nem használt  latra szólhat 

 10.  9. bájt  féleség kiegészítő jel   féleség kiegészítő jel 

 11.  10. bájt  féleség jel    féleség jel 

 12.-17.  11.-16. bájt igazolvány szám   igazolvány szám 

 18.   -  “nulla” (H30)   vagy bérletváltóhely azonosító (0-9) 

Adat beküldés: 

A scannerrel beolvasott kártya adatokat szét kell választani az igazolvány számra és a közlekedési 

adattartalomra. Először az igazolvány számot, mint eszközazonosító rekordot kell összeállítani és 

beküldeni - a megfelelő kommunikációs algoritmus szerint - az EMKÉ-be. Amit követően a 

közlekedési adattartalmat kell összeállítani és majd, mint egy eszköztartalom rekordot kell 

beküldeni. 

Adat átszerkesztés: 

A scannerrel beolvasott adat az EMKE intelligens interfészének mikrovezérlője által kerül 

átszerkesztésre, vagy egy külső egységként működő scanner kezelő (pl: TRP és BAR kód 

közösítő) végzi el ezt a feladatot. 

A vonalkód két részre osztva kerül az EMKÉ-be. Az első rész a bérlet kezelésnél leírt 14 

karakteres eszköz azonosító, kártya szám (gyári szám) lesz. A második egy eszköztartalom rekord 

amelynek a 15.-16. bájtja “10” értékű (H31,H30) lesz, ami az EMKE kézi kezelését helyettesítő 

vonalkód vezérlést jelenti az EMKE pénztárgép számára. 

Adat tárolás: 

A beküldött eszközazonosító a személyi pakkba egy eszközazonosító rekordként kerül tárolásra, 

majd a féleségnek megfelelően egy helyközi vagy helyi utasszámláló rekord tárolódik be. A 

kiadott nyugtáról egy szokásos jegyrekord tárolódik a személyi pakkba. 

Vevő név, cím kitöltés vezérlés: 

A Vonalkód vezérlés fejezetben írott 90-es vezérlő kódot tartalmazó vonalkód rekord elhelyezése 

a bérletváltó kártyán biztosítja a vevő neve, címe adatok betöltését a vonali pakkból a 

készpénzfizetési számla fejlécébe, illetve a címzettet (a szolgáltatást igénybevevőt) beazonosító 

rekordot tárol be az EMKE a személyi pakkba. 

 

 

 

 

13.3. Előválasztó egység 

A VOLÁN6 program külső vezérlése esetén a pénztárgép kombinált működtetése lehetséges. Ami 

azt jelenti, pl.: a vezérlő kódok valamely helyközi viszonylatú menet- vagy bérletjegy kiadásához 

tartalmazhatják az információt teljes egészében vagy csak részben. Illetve a beolvasott információ 

egy része kicserélhető. 

Ehhez egy közbülső intelligens illesztő egységre van szükség, amely a megfelelő kiegészítést, 

vagy cserét elvégzi, ez az egység az előválasztó. Az ilyen egység a kezelő felé kijelzi: milyen 

hatást idéz elő azért, hogy a kezelő biztonságosan tudja használni a pénztárgépet. 

Legkézenfekvőbb olyan előválasztó alkalmazása, amely pl. táblázatos helyközi vonalkód vezérlés 

esetén a lehetséges féleségeket az előválasztót vezérlő kódok segítségével állítja be. Így 
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választható: jegy, havi dolgozó, félhavi dolgozó, tanuló, félhavi tanuló, 16 utazásos stb. féleség. 

Ehhez mindössze a használatos viszonylatokat leíró (megjelenítő) és az előválasztót vezérlő 

vonalkód táblázat szükséges. A kívánt viszonylat beolvasásakor az előválasztón kijelzett 

féleségről kerül a nyugta kiállításra. 

Az előválasztó működése, felépítése a pénztárgéptől függetlenül kialakítható jelzés (kód) rendszer 

kialakítást biztosít. Feladata az előválasztás mellett, egy korrekció, ami során a tetszőleges 

értelmezésű kódrendszert a pénztárgépben használható kódokká (eszköztartalom, eszközazonosító 

rekordokká) alakítja át. 

Demonstráció céljára kidolgozott jegyféleség előválasztó egységet vezérlő (működtető) rekordok: 

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a vonalkód olvasást minden esetben intelligens interfészen 

keresztül csatlakoztattuk a pénztárgépbe, biztosítva ezzel 16 bájtnál rövidebb vonalkódok 

beküldését (16 bájtosra alakítás után) az EMKÉ-be. Az előválasztó egység programjai 

LCDKIJ11.BAS, LCDKIJ22.BAS, LCDKIJ32.BAS 15 bájt hosszú vonalkódokból dolgoznak, 

amelyek az elején egy nulla számjeggyel kiegészítettek. Így értelemszerűen a 12.1. pontban írt 

vezérlőkódok nem a vonalkód az 1-2 bájt szerint, hanem a 2-3 szerint értelmezettek. 
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13.4. Közösítő egység 

Az előválasztó egység egy más formában történő megvalósítása, amikor az előválasztó egység 

több külső egységet csatlakoztat az EMKE pénztárgéphez. A közösítő biztosítja, hogy pl.: TRP 

kezelésre beállított identifikációs adattárú EMKE a TRP mellett vonalkód vezérlést (kézi kezelést 

helyettesítő működtető kódokat) is elfogadjon. Természetesen a közösítő egység bárkód rendszer 

kezelésre beállított EMKE pénztárgéphez intelligens kártya (TRP) kezelést is csatlakoztathat. 

A közösítő egység kialakítható előválasztó egység funkciókkal, de az el is hagyható teljes 

mértékben. Ilyen felépítésű a TISZA VOLÁN Rt. közösítő egysége, amely az utazási kártya 

(intelligens érintkezés nélküli kapcsolattartási TRP kártya) és a bérletváltó kártya (bárkód 

vezérlés) felhasználási célra szolgáló rendszereit együttesen csatlakoztatja a pénztárgéphez. 

 

13.5. Elektronikus pénztárca 

A VOLÁN5 program elektronikus vezérlés fogadása (a kézi kezelés kiváltása, lsd: bérletváltó 

kártya) és a vonalkód vagy bérletkitöltő nyomtató, illetve elektronikus bérlet (utazási kártya) 

adatainak betöltéséhez használt kimenetek adása egyféle hasznosításaként elektronikus 

pénztárcával történő készpénzkímélő fizetési mód alakítható ki. Az elektronikus pénztárca 

adathordozóját kezelő egység és a pénztárgép közé elhelyezett csatlakozó (dokkoló) egység 

segítségével lehet az együttműködést kialakítani. 

Az elektronikus pénztárca azonosítóját tároló adat a személyi pakkba a 6.4.16. vagy 6.4.17. 

szerinti, attól függően, milyen az eszközazonosító kialakítása. Ha a számla a formátum, akkor a 

kézzel vagy a vonalkód vezérléssel megadott vevő neve, címe adatok majd az azonosító Hexa40 

rekordféleség jelű rekord vagy rekordok után az elektronikus pénztárcával fizetett jegyrekord vagy 

jegyrekordok, a pakkba tárolás sorrendje. 

Az elektronikus pénztárca pilot project során a pakkba tárolt rekordjai: 

 

Félbájtok száma: 
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A diákigazolvány elektronikus pénztárcakénti alkalmazás megnevezés helyett a Diák-Bónusz Kht. 

Az elektronikus vásárlási utalvány megnevezést ajánlja, jogi szempontú megközelítés alapján. 

 

13.6. Termékazonosító vonalkód 

Fix értékű bérletek árusításakor felmerült igényre kialakított rendszer célja később 

megállapíthatóvá tenni, mely bérletféleségből történt az utas kiszolgálása. A feladható 8 decimális 

számjegy a bérletféleségen túl akár bérletszelvény azonosítószám rögzítését is lehetővé teszi. A 

pénztárgép identifikációs adattárának beállításától függően lehetséges a nyugta kiállítást is 

vezérelni a termékazonosító kóddal. Ekkor az utasregisztrációs eljárásnak megfelelően betárolásra 

kerül a termékazonosító 8 számjegye, mint eszközazonosító rekord, majd ezt követi a nyugta 

jegyrekordja a személyi pakkban. 
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13.7. Helyközi viszonylatokat, helyi féleségeket azonosító vonalkódok 

 

 

A táblázatos vagy egyéb formában megadott vonalkód jelölés segítségével vezérelhető 

nyugtakiadáshoz használatos vonalkódokból minták: 
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13.8. Adat rekordok a személyi pakkban és lefejtés után 

 

13.8.1 Helyijárati vonalra menet- és bérletjegy bizonylatolás az EMKE 2010-1/M típusnál 

 

 Papíralapú menet- és bérletjegy bizonylatolás 

Pakkban tárolt adatok: 

 
 

Lefejtés során kapott adatok: 
D~060106~0009649714~248~1~~~~~~~ 

F~420400~~~~~~~~~~ 

G~0000~~~~~~~~~~ 

E~980000~~~~~~~~~~ 

H~060106~140514~01~02~01~i~3250~jegy~~~ 

H~060106~140524~01~02~01~l~1700~jegy~~~ 

H~060106~140534~01~02~01~g~1060~jegy~~~ 

H~060106~140543~01~02~01~j~580~jegy~~~ 

H~060106~140552~01~02~01~c~115~jegy~~~ 

H~060106~140602~01~02~01~b~150~jegy~~~ 

J~060106~0009656569~248~1~~~~~~~ 

 

 

 

 

 13.8.2. Kártyakezelési adatok 
 

Az ELEKTRA Hungaria rendszerű EMKE utazási kártya-kezelő készülék mindkét fő részében, a 

pénztárgépben és a kártyaillesztő egységben egyaránt gyűlnek a kártyakezeléssel kapcsolatos 

adatok. Mindkét szerkezetben azonos tartalmú, de eltérő szerkezetű adatstruktúrák kerülnek 

tárolásra, amelyek továbbfeldolgozásra továbbíthatóak. Azonban addig, amíg a pénztárgépben a 

korábban megszokott, jegykiadási rendszernél, kezelőre szelektáltan gyűlnek az adatok (mivel az 

eredetileg kialakított pakklefejtő program pénztárgép kezelő személyhez rendelt fájlokat hoz létre, 

az egymás utáni lefejtéseket ezekhez a fájlokhoz fűzi, ezért kezelő személyenként csoportosult 

adatok nyerhetőek ki a pakkokból). A kártyaillesztő egységben viszont az általa észlelt kártyákkal 

végzett tevékenységről az adat sorfolytonosan (szekvenciálisan) gyűlik, a pénztárgéptől, a 

kezelőszemélyzettől függetlenül. A kártyaillesztő egységben körkörös a tárolás rendszere, 

amelynél a legkorábbi adatok helyére tárolódnak a legújabbak..  
 

Az EMKE 2010-1/M típusnál a pénztárgép adatpakkját, amíg egy-egy jegytétel mindösszesen 8 

bájt hosszúságban egy ún. jegyrekord helyigénnyel terheli, addig egy kártyás műveletnél ennek 

többszöröse (egy-egy rekord csoport) fordul elő. Ezért javasolt – különösen bérletváltási 

időszakban – a személyi pakk napi lefejtése. A felesleges (redundáns) adatok tárolásának 

elkerülése (de legalább is csökkentése) érdekében a kártyaillesztő egység rövidített rekord 

csoportokat küld be tárolásra (illetve tárol saját memóriájában. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kártyaműveleti rekordcsoportok 

Az ELEKTRA Hungaria kompatibilis EMKE 2010-1/M típusú elővételi pénztári utazási 

kártyakezelő készülék kártya műveletekhez kapcsolódó adat tárolásai: 
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 Utazásregisztráció rekord csoportjai:  

 díjterméknél: N, DQ1, DQ2, DHS rekordok 

 folytató díjterméket tartalmazó díjterméknél: vagy: N, DQ1, DQ2, DHS rekordok 

vagy: N, FQ1, FQ2, FHS rekordok 

 Érvényesítés (feltöltés) rekord csoportjai:  

 díjterméknél:  regisztráció: N, DQ1, DQ2, DHS rekordok 

 érvényesítés: HJ rekord 

 kontroll: N, DHS rekord 

 folytató díjterméket tartalmazó díjterméknél:  

                      valós övezeti ár díjtermék:   

 regisztráció: N, ÖQ1, ÖQ2, ÖHS rekordok 

 érvényesítés: ÖJ rekord 

                kontroll: N, ÖHS rekordok 

 díjtermék:  regisztráció: N, DQ1, DQ2, DHS rekordok 

 érvényesítés: HJ rekord (nulla árral) 

 kontroll: N, DHS rekord 

                             folytató díjtermék:  

 regisztráció: N, FQ1, FQ2, FHS rekordok 

 érvényesítés: HJ rekord (nulla árral) 

 kontroll: N, FHS rekordok 
 

Figyelem! Ha a díjtermék és a folytatója más díjat eredményez, mint a kettő együttes 

kezelésnél, akkor az érvényesítés nulla értékkel történik.  

A díjtermék összes folytatója után egy övezeti értékű díj kerül beállításra. 
 

Magyarázat:  N = vonalszám és szerződésszám rekord 

 D = díjtermékre vonatkozó rekord 

 F = folytató díjtermékre vonatkozó rekord 

 Ö = valós övezeti ár díjtermékre vonatkozó rekord 

 J = helyközi jegyeladási rekord (az EMKE korábbi leírása (PAKK program) 

szerint) 

 Q1 = első adatrekord 

 Q2 = második adatrekord 

 HS = helyközi utazásszámláló rekord (az EMKE korábbi leírása (PAKK program) 

szerint) 

 

2. Rekordok szerkezete az EMKE 2010-1/M típusnál 

 Interfész kommunikációs rekordszerkezetek: 

 

N rekord V1 V2 V3 V4 VK1 VK2 ÖR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 N1 N2 

Q1 rekord F1 F2 F3 F4 K1 K2 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 R1 R2 

Q2 rekord T1 T2 T3 T4 D1 D2 É1 É2 É3 É4 É5 É6 É7 É8 R1 R2 

HS rekord V1 V2 V3 V4 VK1 FA1 FA2 LE1 LE2 KR1 KR2 ÉF1 ÉF2 ÉF3 E H 

 

 

 

 

 A pakkba betárolt rekordszerkezetek:  

 

N rekord VK1 VK2 0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 N1 N2 V1 V2 V3 V4 
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Q1 rekord K1 K2 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 R1 R2 F1 F2 F3 F4 

Q2 rekord D1 D2 É1 É2 É3 É4 É5 É6 É7 É8 R1 R2 T1 T2 T3 T4 

HS rekord FA1 FA2 LE1 LE2 Ó1 Ó2 P1 P2 M1 M2 KR1 KR2 Á1 Á2 Á3 Á4 

HJ rekord A korábban szokásos jegyárusítással kapcsolatos EMKE adatrekord felépítése szerint. 

 

 

Á1-Á4:  a pénztárgép által végrehajtott bérletellenőrzés státuszkódja = ST + ÉR + FE 

  ÉR = érvényesség jelzés (800, ha jelen és jövő hóra egyaránt érvényes a bérlet) 

  FE = feltöltő azonosító (lásd feltöltőre vonatkozó rövidített azonosító) 

   ST = 1600 = adathiba 

3200 = nem KUNSÁG VOLÁN Zrt. feltöltésű bérlet 

6400 = érvényességi időtartam lejárt 

12800 = eltérő vonal, vagy eltérő viszonylat a vonalon belül 

D1-D2: díjtermék típusa (211: helyközi hálózati bérlet) 

E:  érvényességi év utolsó számjegye (mint a papírbérleten) 

É1-É8:  érvényességi viszonylat másik végállomása (végző) (KUNSÁG VOLÁN Zrt-nél 

használatos 4 karakteres kód kódértékei) 

ÉF1-ÉF3: érvényességjelzés és feltöltő azonosító (mint Á1-Á4-nél) 

F1-F4:   feltöltést végző szolgáltató azonosító kódja (KUNSÁG VOLÁN Zrt.: 009) 

FA1-FA2:  vonali felszálló állomásszám 

H:  érvényességi hó (mint a papírbérleten) 

I1-I8:  érvényességi viszonylat egyik végállomása (kezdő) (KUNSÁG VOLÁN Zrt-nél 

használatos 4 karakteres kód kódértékei) 

K1-K2:  kedvezménytípus jelzője (21: óvódás 6 évtől, 22: nappali, esti tanuló, 23: levelező 

tanuló) 

KR1-KR2:  kártya-regisztráció kódja (féleségi jelzéssel) 

LE1-LE2: leszálló állomásszám 

M1-M2: kártyaérzékelés időpontja (másodperc) 

N1-N2:   N rekord jelzője 

Ó1-Ó2: kártyaérzékelés időpontja (óra) 

ÖR: övezeti rövidülés jelző 

P1-P2:  kártyaérzékelés időpontja (perc) 

R1-R2: Q rekord jelzője 

S1-S7:   szerződésszám számjegyei (S1 a legmagasabb helyiértékű) 

T1-T4: feltöltő terminál azonosítója (kártyaillesztő egység gyári száma) 

V1-V4:  vonalszám 

VK1-VK2: vonalszám kiegészítő 
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13.8.3. Kártyaműveletekhez kapcsolódó rekordcsoportok az EMKE 2010-1/M típusnál 

(ELEKTRA Hungaria rendszer) 

 

3.1 Több díjtermék érvényesítés nyugtázással 

Minden egyes díjtermék érvényesítése után az EMKE készülék visszaáll normál üzemmódra, a 

bizonylat nyomtatás befejeződik. A következő díjtermék érvényesítéséhez újra meg kell nyomni az 

„X” gombot.  

 

Pakkban tárolt adatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lefejtés során kapott adatok: 

N~80330009900282~~~~~~~~~~~ 
Q~0004~2246562020~N=80330009900282~~~~~~~~~ 

Q~0006~2144552020~N=80330009900282~~~~~~~~~ 

H~071127~112827~01~18~01~7~0~~780~8~N=80330009900282~ 

H~071127~112828~01~18~01~®~11700~jegy~km_öv:12~N=80330009900282~~ 

N~80330009900282~~~~~~~~~~~ 

H~071127~112828~01~18~01~7~0~~780~0~N=80330009900282~ 

I~071127~112828~N=80330009900282~~~~~~~~~ 

N~98000009900282~~~~~~~~~~~ 

Q~0004~22535A4656~N=98000009900282~~~~~~~~~ 

Q~0006~2148454C59~N=98000009900282~~~~~~~~~ 

H~071127~112843~01~02~01~7~0~~780~8~N=98000009900282~ 

H~071127~112844~01~02~01~ě~1200~jegy~km_öv:00~N=98000009900282~~ 

N~98000009900282~~~~~~~~~~~ 

H~071127~112844~01~02~01~7~0~~780~0~N=98000009900282~ 

I~071127~112844~N=98000009900282~~~~~~~~~ 

N~98200009900282~~~~~~~~~~~ 

Q~0004~224455554A~N=98200009900282~~~~~~~~~ 

Q~0006~2148454C59~N=98200009900282~~~~~~~~~ 

H~071127~112858~01~02~01~7~0~~780~8~N=98200009900282~ 

H~071127~112900~01~02~01~ě~1200~jegy~km_öv:00~N=98200009900282~~ 

N~98200009900282~~~~~~~~~~~ 

H~071127~112903~01~02~01~7~0~~780~0~N=98200009900282~ 

I~071127~112903~N=98200009900282~~~~~~~~~ 
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3.2 Díjtermék és folytató díjtermék érvényesítés nyugtázással 

 

„X” kurzorra állás és kártya felhelyezés után az EMKE készülék kijelzőjén megjelennek az adott 

díjtermékekhez tartozó viszonylatok, majd a díjtermékekhez tartozó valós övezet érték, 

érvényesíteni csak ezután lehet. A bizonylat nyomtatása csak az érvényesítő gomb megnyomása 

után kezdődik. 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lefejtés során kapott adatok: 
N~89991709900296~~~~~~~~~~~ 

Q~0000~00100000EA~N=89991709900296~~~~~~~~~ 

Q~0000~00100000EA~N=89991709900296~~~~~~~~~ 

H~071122~111631~01~02~01~6~0~~780~8~N=89991709900296~ 

H~071122~111632~01~02~01~¬~54000~jegy~km_öv:18~N=89991709900296~~ 

N~89991709900296~~~~~~~~~~~ 

H~071122~111632~01~02~01~6~0~~780~0~N=89991709900296~ 

N~80110019900296~~~~~~~~~~~ 

Q~0004~0042492020~N=80110019900296~~~~~~~~~ 

Q~0006~2146562020~N=80110019900296~~~~~~~~~ 

H~071122~111632~01~27~01~6~0~~780~0~N=80110019900296~ 

H~071122~111632~01~27~00~¬~0~jegy~km_öv:10~N=80110019900296~~ 

N~80110009900296~~~~~~~~~~~ 

H~071122~111632~03~29~01~6~0~~780~0~N=80110009900296~ 

N~80490019900296~~~~~~~~~~~ 

Q~6392~2246562020~N=80490019900296~~~~~~~~~ 

Q~5631~8253425641~N=80490019900296~~~~~~~~~ 

H~071122~111632~01~16~01~6~0~~780~8~N=80490019900296~ 

H~071122~111632~01~16~00~¬~0~jegy~km_öv:08~N=80490019900296~~ 

N~80490009900296~~~~~~~~~~~ 

H~071122~111632~01~16~01~6~0~~780~0~N=80490009900296~ 

I~071122~111632~N=80490009900296~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Kártyába tárolás elmaradása esetén kialakuló rekordcsoport: 
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Pakkban tárolt adatok: 

 

Lefejtés során kapott adatok: 
N~18220009900299~~~~~~~~~~~ 

Q~0004~224D4F2020~N=18220009900299~~~~~~~~~ 

Q~0006~2144552020~N=18220009900299~~~~~~~~~ 

H~071211~125658~01~16~01~2~0~~780~4~N=18220009900299~ 

H~071211~125700~01~16~01~Ĺ~5400~jegy~km_”v:18~N=18220009900299~~ 

N~18220009900299~~~~~~~~~~~ 

H~071211~125707~30~45~01~2~0~~780~0~N=18220009900299~~~ 

I~071211~125707~N=18220009900299~~~~~~~~~ 

H~071211~125716~01~45~01~r~0~jegy~km_”v:00~N=18220009900299~~ 

3.4 A kártyában tárolt díjtermék ellenőrzés (ha nem történik érvényesség feltöltés) 

 

Érvényes kártya beolvasás: 

 

8049 vonal 4. megállóban beolvasott 8011 vonalon 01-27 megállókig, 8049 vonalon 01-16 

megállókig érvényes folytató díjtermékes „dolgozó” kártya: 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 

 

 

Lefejtés során kapott adatok: 
N~80490009900296~~~~~~~~~~~ 

Q~0004~0030303034~N=80490009900296~~~~~~~~~ 

Q~0006~2153425642~N=80490009900296~~~~~~~~~ 

H~071116~123641~04~17~01~6~0~~780~0~N=80490009900296~ 

 

Érvénytelen kártya beolvasás: 

 

8078 vonal 1. megállóban beolvasott 8078 vonalon 01-39  megállókig, előző hónapra érvényes  

egy díjtermékes „dolgozó” kártya: 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 

 

 

Lefejtés során kapott adatok: 
N~80780009900276~~~~~~~~~~~ 

Q~0004~0046562020~N=80780009900276~~~~~~~~~ 

Q~0001~2156504141~N=80780009900276~~~~~~~~~ 

H~071116~123807~01~39~01~6~0~~780~4~N=80780009900276~ 

 

 

 

 

 

Eltérő viszonylatú kártya beolvasás: 
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1824 vonal 1. megállóban beolvasott 1824 vonalon 4-12 megállókig érvényes „tanuló 90% 

kedvezményű” kártya: 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 

 

 

Lefejtés során kapott adatok: 
N~18240009900307~~~~~~~~~~~ 

Q~0004~2246562020~N=18240009900307~~~~~~~~~ 

Q~0006~2150455448~N=18240009900307~~~~~~~~~ 

H~071116~124539~04~12~01~2~0~~780~8~N=18240009900307~  

 

 

Eltérő vonalú kártya beolvasás: 

 

1824 vonal 1. megállóban beolvasott 8040 vonalon 01-39 megállókig érvényes „tanuló 67,5% 

kedvezményű” kártya: 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 

Lefejtés során kapott adatok: 
 

Lefejtés során kapott adatok: 
N=80400009900306~~~~~~~~~ 

Q~0006~2153425641~N=8040000990~80400009900306~~~~~~~~~~~ 

Q~0004~2246562020~N0306~~~~~~~~~ 

H~071116~124706~01~39~01~7~0~~780~8~N=80400009900306~ 

 

3.5 Helyijárati összvonalas havi és félhavi kártyaérvényesítés 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 
 

Lefejtés során kapott adatok: 

 
N~98010009999022~~~~~~~~~~ 

Q~0004~00535A4656~N=98010009999022~~~~~~~~ 

Q~0002~D348454C59~N=98010009999022~~~~~~~~ 

H~060128~121920~01~02~01~6~0~~781~8~N=98010009999022 

H~060128~121924~01~02~01~é~3250~jegy~N=98010009999022~~ 

N~98010009999022~~~~~~~~~~ 

H~060128~121924~01~02~01~6~0~~781~0~N=98010009999022 

N~98260009999022~~~~~~~~~~ 

Q~0004~004455554A~N=98260009999022~~~~~~~~~~ 

Q~0002~D348454C59~N=98260009999022~~~~~~~~~~ 

H~060128~121924~01~02~01~6~0~~781~8~N=98260009999022~~~~~~~~~~ 

H~060128~121924~01~02~01~ě~2100~jegy~N=98260009999022~~~~~~~~~~ 
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N~98260009999022~~~~~~~~~~ 

H~060128~121924~01~02~01~6~0~~781~0~N=98260009999022~~~~~~~~~~ 

I~060128~121934~N=98260009999022~~~~~~~~~~ 

 

 

3.6. Helyijárati tanuló havi és egyvonalas kártyaérvényesítés 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 
 

Lefejtés során kapott adatok: 
N~98010009999032~~~~~~~~~~ 

Q~0004~16535A4656~N=98010009999032~~~~~~~~~~ 

Q~0002~D348454C59~N=98010009999032~~~~~~~~~~ 

H~060128~121956~01~02~01~7~0~~781~8~N=98010009999032~~~~~~~~~~ 

H~060128~121959~01~02~01~ç~1060~jegy~N=98010009999032~~~~~~~~~~ 

N~98010009999032~~~~~~~~~~ 

H~060128~121959~01~02~01~7~0~~781~0~N=98010009999032~~~ 

N~98260009999032~~~~~~~~~~ 

Q~0004~164455554A~N=98260009999032~~~~~~~~~~ 

Q~0002~D348454C59~N=98260009999032~~~~~~~~~~ 

H~060128~121959~01~02~01~7~0~~781~8~N=98260009999032~ 

H~060128~121959~01~02~01~ę~620~jegy~N=98260009999032~~ 

N~98260009999032~~~~~~~~~~ 

H~060128~121959~01~02~01~4~0~~781~0~N=98260009999032~~ 

I~060128~122011~N~98260009999032~~~~~~~~ 

 

2. Értéktárca műveletek 

 

      4.1 Értéktárca feltöltés: 

  

1. „/” gombbal díjtárca műveletre állás  

2. „T” gombbal értékfeltöltés kiválasztás 

3. feltöltendő érték beállítása 

4. „1” jelű jegykiadógomb megnyomása 

 

 

 

Pakkban tárolt adatok: 
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Lefejtés során kapott adatok: 
H~071217~085503~01~22~01~`~20000~jegy~bankkártya~km_öv:00~~ 

 

4.2 Díjtermék érvényesítés díjtárcával: 

 

 „/” gombbal díjtárca műveletre állás  

 

 „X” gombbal kártyafeltöltési állapotba helyezés 

 

 Díjtermék érvényesítő gomb megnyomás 

 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 

Lefejtés során kapott adatok: 
N~80970009900253~~~~~~~~~~~ 

Q~0004~004D4F2020~N=80970009900253~~~~~~~~~ 

Q~0147~2146562020~N=80970009900253~~~~~~~~~ 

H~071217~085600~01~22~01~6~0~~780~0~N=80970009900253~ 

H~071217~085601~01~22~01~¬~18000~jegy~bankkártya~km_öv:06~N=80970009900253~ 

N~80970009900253~~~~~~~~~~~ 

H~071217~085601~01~22~01~6~0~~780~0~N=80970009900253~ 

I~071217~085601~N=80970009900253~~~~~~~~~ 
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13.8.4. Bankkártyás fizetés (POS terminálos jegyvásárlás) 

 

 

Kártyaműveletekhez kapcsolódó rekordok 

 

 

 

 

 Készpénzfizetési számla esetén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lefejtés során kapott adatok: 

 

L~KISS FERENC~EGER KOSSUTH U. 27.~~~~~~~~~ 

H~051207~095000~01~13~01~¬~33300~sz mla~bankk rtya~~ 

I~051207~095035~~~~~~~~~ 



 

194 

 ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyás tranzakció bankkártyás fizetése esetén: 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 
 

 

Lefejtés során kapott adatok: 

N~18250009900168~~~~~~~~~~~ 

Q~0004~0046562020~Elektra rekord~~~~~~~~~ 

Q~0167~D344552020~Elektra rekord~~~~~~~~~ 

H~061020~100724~01~14~01~6~0~~781~8~~ 

H~061020~100725~01~14~01~Č~39000~jegy~Bankkártya~km_öv:13~~ 

N~18250009900168~~~~~~~~~~~ 

H~061020~100725~01~14~01~6~0~~781~0~~ 

I~061020~100729~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyugta esetén: 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 
 

Lefejtés során kapott adatok: 

H~051207~085736~01~07~01~,~16700~jegy~~~ 
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 Csoportos jegy esetén: 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 
 

Lefejtés során kapott adatok: 

H~051207~090504~01~06~01~Đ~318~jegy~bankk rtya~~ 

H~051207~090504~01~06~01~Ô~103~jegy~bankk rtya~~ 

I~051207~090556~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rontás esetén: 

 

Pakkban tárolt adatok: 

 
 

Lefejtés során kapott adatok: 

H~061020~102640~01~18~01~,~33000~jegy~Bankkártya~km_öv:11~~ 

H~061020~102641~01~18~01~r~0~jegy~km_öv:00~~~ 
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14. Viszonylatjelző tábla kezelése 

A közlekedési viszonylatjelző tábla az EMKE Kft által kialakított RS 232 jeleket használó fűzött 

soros porton keresztül csatlakoztatható a jegykiadógépbe. 

14.1. Karakteres vezérlésű kijelző 

1. Járat felirat elhelyezés (tördelés) és kijelzett karakter méret meghatározás a tábla vezérlése 

által történik. 

2. Különféle méretű és elhelyezésű táblák (homlok tábla, oldal tábla, stb.) kezelése közös 

táblavezérlés segítségével. 

3. Cégre jellemző jelölő ábra grafika (LOGO) a telepítéskor a vezérlésbe "beégetve" (ha ezt 

igényli a vásárló). 

4. Jegykiadógépből RS232 vonalon RJ-14 (4P4C) csatlakozón a 2-es csatlakozási ponton 

átadva a kijelezni való információt (TXD) a test pont (GND) a 3 ponton. 

áramköri paraméterek:  

- jelszint: vonali feszültség  

- átviteli irány: egy (jegykiadógépből -jelzőtábla vezérlésbe)  

- átviteli sebesség: 9600 Baud 

- átviteli mód: 8 N 1 

- csatlakozó: RJ-14 (4 érintkezős telefonkészülék csatlakozó)  

- használtjelek: GND, TXD 

5. Információ átviteli protokoll: 

- karakterkészlet: ékezetes ASClI (MICROSOFT 852 kódlap szerint)  

- átviteli szervezés:16 bájtos rekordok 

Első rekord: azonosító rekord 

Következők: 6 db adatrekordot tartalmazó blokk 

- szóhatárolás: "SPACE" vagy mínusz jel (tördeléshez), utolsó rekord nem használt 

karakterei "SPACE" feltöltésűek. Rekord terminátor, vagy rekordok közötti időzítés 

nincs, a felfüggesztett átvitel 1 sec információ kiesés után elölről indítandó. 

Azonosító rekord szerkezetei:  

1-3 bájt: SPACE 

4 bájt: járat irányszám 0-9 

5 bájt: adatrekordok száma 0-9  

10-16 bájt: SPACE 

Járatirányszám jelentése: 

Páros szám: a járat a hon állomásból kifelé <előre> közlekedik (a kiírt kijelzés a 

jegykiadógéptől érkező sorrendű) 

Páratlan szám: a járat a hon állomás felé <vissza> közlekedik (a kiírt kijelzés a 

jegykiadógéptől kapott sorrend fordítottja legyen. (Szócserélés). A FOKGYEM 6 

rekordos adatszerkezete esetén a járatirányszám nem használt, egyébként szabad 

hosszakban volna megoldható. 

6. FOKGYEM adat blokk szerkezete: 6 db 16 bájtos rekord értelmezése bájt folytonos  

- 1-32 bájt homlok iránytábla felirata a vonalon előre irányba 

- 33-64 bájt homlok iránytábla felirata a vonalon hátra irányba  

- 65-79 bájt oldal iránytábla felirata a vonalon előre irányba  

- 80-94 bájt oldal iránytábla felirata a vonalon vissza irányba  

- 95-96 bájt SPACE 
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7. Helyijárati rendszernél az átvitel 2400 Baud. Az adatblokk egy rekord hosszú. A 

járatirányszám nem értelmezett. Az adatblokk első karaktere nem használt, a második, a 

harmadik csak szám lehet, a következő kettő a korlátolt féleségű betű (ASCII) kódja). 

8. A Pontos Idő Kft. karakteres vezérlésű táblái hasonlóan használhatóak. 

 

14.2. Bit térkép vezérlésű kijelző 

A 16x96 pontméretű tábla vezérlése IEC485-ös interfészen (RS 485) keresztül lehetséges (a V24-

es interfész meghajtó IC-jének cseréjével az IEC485-ös villamos jelek előállíthatóak). A tábla 

működtetése a karakteres vezérlésű táblával azonosan végezhető el az EMKE szempontjából. A 

vonali pakkba tárolandó karakteres kijelzendő helyére kell a bittérkép adatait betenni. Az aktív, a 

látható bit (Log1), a nem látható (Log0). 

A pontmátrix tábla kijelzőképének szerkesztő programja segítségével lehet a kijelzendő 

információt előállítani, majd beszerkeszteni a vonali pakkba töltendő vonali állományt leíró 

adatok közé. 

 

14.3 NK protokollos kijelző  

Az EMKE Kft által kialakított úgynevezett nagymodulokból épített kijelzők kezelésére tervezett 

OBU protokoll. Jellemzői: 

adatforgalom: kétirányú 

jelszint: föld független RS 485 

átviteli sebesség 19200Baud 

A kijelző működtetéséhez RS485 interfészen keresztül küldhetők információk. A protokoll 

kétirányú kommunikációt tesz lehetővé a vezérlő (pl. OBU) és több kijelző között. Az adat 

forgalmazást mindig a vezérlők kezdeményezik, melyre a kijelzők választ küldhetnek. A 

kommunikáció bájt orientált, speciális STX-ETX karakterek közé beágyazott adatok segítségével 

történik. Az EMKE 2010-1/M jegykiadógéppel az OBU protokoll csonka, csak egy irányban van 

kommunikáció (a jegykiadógép küld a kijelzőnek) 

Változó hosszúságú keretméretet használ a protokoll, mely aktuális értéke megállapítható a 

keretbe ágyazott adatrész méretét megadó bájt alapján.  

Hibadetektálásra, két különböző módszerrel számított ellenőrző összeg kerül alkalmazásra, 

melyek értéke az elküldött adatrész aktuális tartalmától függ. Az XOR jelű adat bájt kizáró vagy 

művelettel számolt. Az ADD jelű adat bájt összeadással számolt. Az ellenőrző összegek hibája 

esetén az adott keret nem kerül értelmezésre. 

Lehetőség van több kijelző és vezérlő együttes kezelésére is, mivel keretek adatrészében szerepel 

a cél és a forrás címe egyaránt, és ez által elkülöníthetők a különböző kijelzők, vezérlő egymástól. 

A protokoll több vezérlő esetén nem támogatja az ütközés elkerülését. Ütközés abban az esetben 

fordulhat elő, ha egyszerre több elem (kijelző vagy vezérlő) kezdeményez kommunikációt az 

osztott csatornán. 

 

Megnevezés STX Méret  Adat            ADD   XOR    ETX 

Érték(hex) 02 10 f0 80 42 75 64 61 70 65 73 74  a1 b9 03 
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Protokoll keret felépítés 

• STX:   tizenhatos számrendszerben 0x02. 

• Méret:   adat rész mérete  

• Adat:   keret adat része  

• ADD:=  adat byte-ok összege, 8 biten ábrázolva 

• XOR:=  adat byte-ok kizáró vagy művelettel képzett értéke 8 biten ábrázolva 

• ETX:   tizenhatos számrendszerben 0x03 

 

Megnevezés          Forrás    Cél    Parancs   Egyéb 

Érték(hex)  f0 01 80 42 75 64 61 70 65 73 74 00 

 

Protokoll adatrész felépítése 

• Forrás:  A vezérlő forrás címe 

• Cél:  A cél kijelző címe 

• Parancs:  A kijelző utasítás kódja  

• Egyéb:  Parancshoz tartozó egyéb paraméterek, adatok, szövegek 

 

Karakteres megjelenítésre a hexadecimális 0x81-as parancs használható. Ebben az esetben a 

parancs bájt után egyből egy „#” karaktert és ezt követően a séma számát (két karakteren 

megadva) kell elküldeni az adatrészben. (pl.”#03”) Ez beállítja a kijelző sémáját, és az adatrész 

folytatásában szereplő kijelezendő szöveget már a konfigurált séma szerint jelenik meg a kijelzőn. 

A szövegekben sorokat, vagy elemeket a '|' karakter választja el egymástól. 

 

„#00Szöveg” küldés a 0x41(65) számú kijelzőre a 0xFA(240) számú vezérlőből a 0x81(129) 

paranccsal. Adatrész mérete 0x0C(12) bájt. 

 

02 0C 41 FA 81 23 30 30 53 7A F6 76 65 67 44 B2 03  

 

Megnevezés     Hivatkozási név  Cím(hexa) 

Alapértelmezett cím DEFAULT_ADDR       0x00 

Homlok tábla  FRONTDISPLAY_ADDR       0x41 

Oldal tábla  SIDEDISPLAY_ADDR         0x42 

Hátfali tábla  BACKDISPLAY_ADDR       0x43 

Beltéri tábla  INDOORDISPLAY_ADDR       0x4C 

Összes kijelző  BROADCAST_ADDR       0xFF 
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15. xPAKK02.EXE program hibajelzései 

2002. december 15. 

(felhasználók részére) 

 

x = D: DOS alapon futtatható a program  

x = W: WINDOWS alapon futtatható a program. 

 

Abszolút hiba! A naplófájlt nem lehet megnyitni. ??? 

A program új hibafájlt (UJPAKK.LOG) akart megnyitni, de nem tudta megtenni. Ilyenkor vagy 

betelt az aktuális lemezegység vagy nem lehet újabb könyvtár bejegyzést tenni. 

Nem létező fájl. 

A megadott input fájl nem létezik. Input fájlt igényelnek a következőfunkciók: PAKK LOAD, 

PAKK COMP, PAKK VPAKK, PAKK ATARAZ, PAKK VONAL. (Letörölte valaki, nem a 

névben megadott útvonalon található, elgépelte a fájlnevet, stb. ...) 

Nem létező útvonal. 

A megadott input fájl elérési útvonala nem létezik. Például, ha a C:\HAPCI\EMKEH.TXT input 

fájlt adta meg és a 'Nem létező útvonal' hibaüzenetet kapta akkor minden bizonnyal nincs a 'C' 

egységen HAPCI alkönyvtár. Input fájlt igényelnek a következő funkciók: PAKK LOAD, PAKK 

COMP, PAKK VPAKK, PAKK ATARAZ, PAKK VONAL. 

Túllépte a megnyitható fájlok számát. 

Ez a hibaüzenet akkor fordul elő, ha az épp futó programok által megnyitott fájlok száma eléri a 

CONFIG.SYS FILES= paraméterében megadott maximumot. A program általában 1 fájlt nyit 

meg, de a VPAKK, ATARAZ és a VONAL parancsok esetén két fájlt nyit meg. 

A fájl nem hozzáférhető. (Nem hozható létre.) 

- Ha a program írni akart (LEFEJT, SAVE, ATARAZ, VONAL, JEGY, VPAKK): Helyi gép 

esetén az íráskor létrehozni kívánt fájl már létezik, de írásvédett lehet. Hálózatban a megadott 

(aktuális) könyvtárnak nincs írási jogosultsága. Vagy más hiba van. Ilyen hibával a 

gyakorlatban még nem találkoztam. 

- Ha a program olvasni akart (LOAD, COMP, ATARAZ, VONAL, VPAKK): Valószínűleg csak 

hálózatban fordulhat elő, ha a megadott fájlra nincs jogosultság. 

A megadott könyvtár nem elérhető. 

Hálózatban előforduló hibáról van szó. Azaz a megfelelő jogosultság hiányáról. 

A fájl átnevezése nem sikerült. 

A jegy paraméterrel hívásakor fordulhat csak elő. Ilyenkor nem tudja elkészíteni a lefejtett 

állományból a végleges nevű állományt. 

Lemez olvasási hiba. 

(LOAD, COMP, VPAKK, ATARAZ, VONAL) 

A fájlban fizikai sérülés lehet, vagy az állomány foglaltsági térképe (FAT) hibás. 

Lemez írási hiba. (Megtelt?) 

Az írt lemezegység fizikailag sérült, vagy esetleg megtelt a lemez. 

 

A fájl nincs megnyitva. 

Ha ez a hibaüzenet feltűnik, akkor leginkább programozási hibáról lehet szó. Esetleg több 

program egyidejű futását lehetővé tevő rendszerekben (Windows) elképzelhető, hogy egy másik 
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program lezárta azt a fájlt, amellyel épp dolgozott a pakk program. Esetleg okozhatja géphiba 

(hardverhiba) is. 

A fájl nincs olvasásra megnyitva. 

Ugyanaz, mint az előző hibaüzenetnél. 

A fájl nincs írásra megnyitva. 

Ugyanaz, mint az előző hibaüzenetnél. 

A lemezegység nem kész a műveletvégzésre. 

Kivehető vagy kikapcsolható egységeknél (Mint floppy, zip drive) fordulhat elő. 

 

15.1. PAKK lefejtésekor keletkező hibaüzenetek 

Hibás pakk. 

A pakk mérete és típusa nem állapítható meg vagy nincs bedugva a lefejtőbe. (Feltéve, hogy a 

lefejtő interfész hibátlan.) 

Programhiba!  DARAB> pakkREADBUFSIZ. 

A program önellenőrzése során hibát talált. Értesíteni kell az EMKE Kft-t. 

Programhiba! Túl sokat akart olvasni a pakkból! 

A program önellenőrzése során hibát talált. Értesíteni kell az EMKE Kft-t. 

GT túlcsordulás történt. 

A program, lefejtés közben, ellenőrzési célból folyamatosan összeadja a jegyek ármezőjének 

értékét, és eközben 10 számjegyűnél nagyobb összeg keletkezett. (Amit már a pénztárgép sem 

képes kezelni.) 

Programhiba! Hibás dátumnövelés. 

A program önellenőrzése során hibát talált. Értesíteni kell az EMKE Kft-t. 

Hibás dátum. 

A program a speciális jegyrekordok egyikében (nyitójegy, zárójegy, dátumjegy, stb.) hibás 

dátumot talált. Hibás a dátum, ha a hónap nem 1 és 12 tartományban van, ha a nap nem 1 és 31 

tartományban van. 

A dátum nem növekszik?! 

Leggyakrabban a zárójegynél fordulhat elő, de lehet a dátumjegynél is. (A dátumjegy nem kerül a 

lefejtett (DMP) állományba.) 

Okai:  

a) Hibás jegyrekordok voltak a lefejtésben, amelyek megzavarták a lefejtő program 

automatikus dátumkövetését. 

b) Zárás nélkül (zárás közben) pakkot cserélt a kezelő a pénztárgépben. (Pakkcsere 

legkönnyebben két egyforma azonosítójú pakkal lehetséges.) 

c) Tényleg hibás a pakkban tárolt dátum. 

Az idő nem előre halad?! 

A jegyrekordban az előző jegyrekordhoz képest korábbi időpont van feltüntetve. Ha egy 

jegyrekordban hibás az idő és a következő rekordban már jó, akkor a program még nem jelez 

hibát, mert a pénztárgépek normális esetben is írnak egy-egy rekordba egy számjeggyel elcsúszott 

időpontot. A gyakorlatban hibás pakk lefejtésekor, hibás záráskor és pakkcsere esetén fordul elő 

leginkább ez a hiba. 

Programhiba! Hibás időkérő hossz. 

Súlyos programhiba, amely megakadályozza a lefejtést. Ha ez a hiba jelentkezik, kérjük, küldje el 

az épp lefejteni kívánt pakk tartalmát és a hibajelenség körülményeinek rövid leírását. 
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"Elővételes" pakkban hibás rendszámrekord. 

Elővételes pakkban a rendszám helyett az ELOVET szövegnek kellene lennie. Ettől eltérő esetben 

szól a program. 

Hibás rekordsorrend, jegyrekordnak kellett volna következnie. 

A program arra számított, hogy jegyrekord következik, de fordaszám vagy rendszám következett. 

A fordaszám hibás. 

A rekordban a fordaszám nem számjegyekből áll. 

A rendszám hibás. 

A rendszám nem a szokásos 3 betű 3 szám kombinációból áll. (Ezt nem muszáj komolyan venni, 

hisz ma már a KRESZ megengedi a `beszédes` rendszámok használatát is.) 

2002. október utáni programverziókban már nincs ilyen hibajelzés. 

A jegyrekord időértéke érvénytelen. 

A rekordban az óra nem 1 és 24 közötti, a perc és másodperc nem az 1 és 59 közötti tartományban 

van. 

Hibás felszállóhely. 

A jegyrekordban a felszállóhely sorszáma nem a 1-99 tartományba esik. 

Hibás leszállóhely. 

A jegyrekordban a felszállóhely sorszáma nem a 1-99 tartományba esik. 

A nyitójegy féleség jelzője hibás. 

Az adott pozíción nyitójegy rekordot kellett volna találnia a programnak, de nem talált megfelelő 

rekordféleség jelzőt. 

A nyitójegy jegy ára (év) hibás. 

Az adott pozíción nyitójegy rekordot kellett volna találnia a programnak, de a rekord jegyár 

mezőjében nem a nyitójegy esetén előírt évszámot talált, hanem attól eltérő értéket. (Az évszám 

utolsó két számjegyének kellene lennie.) (Csak 1999. február előtti pénztárgép programok 

személyi pakk formátuma szerint.) 

Hibás rekordsorrend, nyitójegynek kellene következnie. 

Ha a fenti két hiba mindegyike előfordult akkor szinte biztos, hogy az olvasott rekord nem 

jegyrekord, pedig zárójegy után, illetve a pakk elején mindig nyitójegy rekordnak kellene lennie. 

Ilyenkor jegyrekordként fejti le az aktuális pozíción talált adatot a program. 

A pénztárgép verziószáma hibás a dátumjegyben. 

1999 februárjától kezdve beépített hibajelzés. Figyelmezteti a kezelőt, hogy géppel készített 

személyi pakkot fejt le, amelyekben olyan plusz információt hordozó rekordok lehetnek, amit a 

lefejtő program tévesen értelmezhet. (Elavult lefejtő programot használ.) 

A dátumjegy 'jegyára' nem egyes értékű. 

A dátumjegy 'jegyára' nem nulla. 

A nyitáskor bekerül a jegylistába a nyitás dátumát jelző rekord. Ennek a rekordnak a jegyár nevű 

mezőjében 0 vagy 1 értékű számnak kellene lennie. Ettől eltérő érték esetén figyelmeztet a lefejtő 

program. (A dátumjegy nem kerül a lefejtett (DMP) állományba.) 

Hibás törzsszám. 

A lefejtő program a törzsszám helyén egy, nem csak számokból álló kódsorozatot talált. A 

hiányzó számjegyeket a program @ jellel helyettesíti és a lefejtést így végzi el. (Általában amikor 

a törzsszám sérült, akkor a pakk tartalma is sérült szokott lenni, amiből ritkán lehet értelmes 

adatokat kinyerni.) 

Hibás pakkvég mutató. 
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Hibás zárás mutató. 

Hibás zárás mutató a fejblokkban. 

Zárt pakkban megegyezik a pakkvég mutató a zárás mutatóval? 

Hiba: Zárt pakkban eltér a pakkvég mutató a fejblokk zárás mutatótól. 

Hiba: Zárt pakkban nulla a fejblokk zárás mutató! 

A pakkvég mutató túl nagy értéket mutat. (Nagyobb mint 64770) 

Nyitott pakkban nem nulla zárás mutató a fejblokkban. 

A fejblokk nyitott jelzésekor, a pakkvég mutató és a zárás mutató megegyezik! 

A fejblokk nyitott jelzésekor, a pakkvég mutatónál nagyobb a zárás mutató! 

Hibás lefejtettség mutató. 

A pakk tartalma többé-kevésbé sérült. 

A személyi pakkban van egy olyan rész, ami leírja, hogy a pakkban hol, milyen, mennyi adat 

található. Ezen adatok bizonyos összefüggésben vannak egymással. A fenti hibák egyike (vagy 

több) előfordulása esetén az összefüggések alapján egy-egy érték hibásnak minősült. Ilyen hibák 

előfordulása esetén ritkán olvasható ki hasznos információ a pakkból. 

A rendszám jelzője hibás. 

A rendszámrekord 'jegyár' mezőjében hibás jelzőszámot talált. 

A fordaszám hibás. 

Helyijáratos pakkban a fordaszám rekord 'jegyár' mezőjében hibás jelzőszámot talált. Ez a 

hibajelzés a későbbiekben az alábbira lesz módosítva: 

A fordaszám jelzője hibás. 

A rendszám hibás. 

A rendszám nem a szokásos 3 betű 3 szám kombinációból áll. 

2002. októbere után készült lefejtő programban már nincs ilyen hibajelzés. 

Csoportjegy zárónak kellett volna következnie. 

Csoportosan kiadott jegyek adatai között nem csoportjegy jelzésű rekordot, illetve a csoportosan 

kiadott jegyek adatait nem csoportjegy-zárórekord követi. 

Hibás rekordsorrend az előző sorban. 

A program úgy számította, hogy nyitó-jegyrekordnak kellett volna következnie, de nem az jött. 

(Zárójegy után mindig nyitójegy következik.) 

Vonalszám rekordban fölösleges adatok vannak. 

A vonalszám rekord néhány bájtja nincs kihasználva. Ennek a két bájtnak 0 értékűnek kellene 

lennie.  

Adattartalom változás miatt ezt a hibaüzenet már csak régi lefejtő programok generálják. 

Vonalszám rekord 'jegyára' hibás. 

A pénztárgép a vonalszámot jelző rekord 'jegyár' mezőjében található hibás ellenőrző érték esetén 

kapható ez a hibaüzenet. 

Nyitás és zárás közt megváltozott a gépszám. 

A hibajelzés elég egyértelmű. Elvileg akkor fordulhat elő, ha két egyforma azonosítójú pakkal 

dolgozik valaki, és zárás nélkül cserélgetik. A gyakorlatban inkább akkor fordult elő, ha a 

pénztárgép valamilyen okból nem (vagy nem jó helyre) írt a pakkba néhány jegyet és így a 

régebben előkerült rekordok miatt jelentkezett a hiba. 
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GT folytonossági hiba. (Azonos gépen csökkenő GT !?) 

A GT az összes eladott jegy árának görgetett összege, amely minden záráskor kerül a pakkba. 

Nyilvánvaló, ha folyamatosan összeadjuk a jegyárakat, akkor csak növekedhet az összeg. Tehát, 

ha az előző összegnél kisebb számot találunk a GT-ben, akkor hiba van. A pakkból kiolvasott 

adatok közt hibás rekordok lehetnek. 

A csoportjegyvég jelző 'jegyára' nem nulla. 

A pénztárgép a csoportjegyek rekordjai után egy csoportjegy záró rekordot ír a pakkba. Így lehet 

tudni, hogy hány eladott jegy került egy nyugtára (Számlára). A csoportjegyvég rekordban az ár 

mező nincs kihasználva. A pénztárgép nullát ír az ár mezőbe. Ha az ár mező értéke nem nulla, 

akkor valamilyen hiba van, ezt jelzi a pakk lefejtő program. 

Az 1 db-os számlalezáró csoportjegy vég rossz helyen van. 

Ha a csoportjegyvég jelző nem csoportjegy után van, akkor az a rekord az 1 db-os számlalezáró 

rekord. Ez a rekord akkor lehet rossz helyen, ha technikai jelzőrekord után található, nem pedig 

jegyrekord után. (Technikai jelzőrekord, pl.: nyitójegy, rendszámrekord, stb.) 

A lakcímrekord hosszjelzője hibás. 

1999 februárjától létező új hibajelzés. A lakcímrekord jegyár mezőjében tárolt szám adja meg, 

hogy milyen hosszú a lakcímrekord. A lakcímrekord hossza nem lehet 16-nál kisebb, vagy 48-nál 

nagyobb. 

 

 

A lakcímrekord nem ~-re végződik. 

1999. februárjától létező új hibajelzés. A pakkban itt tárolt szöveg az utolsó karakterének mindig a 

~ jelnek kellene lennie. Az üzenet jelzi, hogy ez esetben nem így van. 

A lakcímrekord érvénytelen karaktert tartalmaz. 

A lakcímrekordban tárolja az utasnak kiállított számlára írt címet és nevet. Amennyiben a név és 

cím nem csupán betűket és számokat tartalmazó karaktersorozatból áll, akkor kaphatjuk a fenti 

hibaüzenetet. 

Túl hosszú lakcímrekord, vagy hibás rekordzáró jel. 

Régebbi (1999. február előtti) pénztárgép programok által előállított személyi pakkban lehet. A 

lakcímrekordban maximum 64 karakternyi lehetett a név és cím. Ha valamilyen okból kifolyólag a 

lakcímrekord lezáró rekordjának típusjelző mezője megsérült, akkor a program nem tudja 

megtalálni a lakcímrekord végét. Ezért 64 karakternél hosszabb lakcímrekordot nem fejt le. Ilyen 

esetben kaphatjuk ezt a hibaüzenetet. 

A megállóhelysorszám-rekord 'jegyár' része nem nulla. 

Helyijáratos pénztárgépben automatikus a megállóhely váltás. Mielőtt a jármű elérné a következő 

megállót a pénztárgép, a megtett út mérése alapján, automatikusan a következő megállóhelyre 

átáll. Ezt az átállás időpontját bejegyzi a gép a pakkba. Ebben a rekordban a jegyár mező nincs 

kihasználva így a pénztárgép nulla jegyárat ír a jegyár mezőbe. Ha ennek a mezőnek az értéke 

nem nulla, akkor valamilyen hiba van. 

A megállóhelysorszám-rekord napja eltér a várttól. 

A helyi pénztárgépben a dátumváltozás jelzésére a dátumjegy szolgál. Ha a megállóhelysorszám-

rekord dátum mezőjében nem az aktuális dátummal azonos dátum található, akkor az hibás. Ezt 

jelzi a program. 

A megállóhelysorszám-rekord időértéke érvénytelen. 

Az óra az 0-23 tartományon, a perc pedig az 0-59 tartományon kívül esik. 

Hibás az idő a bérletszámláló rekordban. 
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Ez egy egyértelmű hibajelzés. Egyébként ennek a rekordnak a különlegessége, hogy az időt a 

jegyár mezőbe írja bele. 

Hibás érték az eszközazonosító rekord 'jegyár' részében. 

Eszközazonosító a bérletszámláló rekordhoz. Ennek a rekordnak a jegyár mezőjében egy 0-9999 

tartományba eső számnak kell lennie. Amennyiben a számtartomány nem stimmel, akkor kapjuk 

ezt a hibaüzenetet. 

A dátum eltér a várttól, a zárójegynél. 

A zárás dátuma későbbi, mint azt az előtte található rekordok alapján következtetni lehet. 

Visszafelé haladó dátum a zárójegynél. 

A zárás dátuma korábbi, mint az előtte található rekordok alapján következik. 

A zárójegy előtt a záró GT hiányzik. 

A zárójegy rekord (zárás) előtt közvetlenül a GT rekordnak kellene lennie. Amennyiben ez nem 

található, hibajelzést kapunk. 

A zárójegy előtt volt már egy zárójegy. 

Hibás a rekordsorrend. Ilyen esetben ritkán szokott lenni könnyen javítható hiba a pakkban. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem volt az előző zárás után nyitójegy vagy nyitás. Vagy régebbi 

jegyek kerültek lefejtésre valamilyen pakk mutató hiba miatt. 

A záró GT előtt nem volt nyitó GT. 

Az utolsó lefejtett zárás után (óta) nem volt nyitás, illetve nyitó GT rekord. Ekkor GT ellenőrzés 

nem lehetséges. 

GT eltérés! 

A nyitás óta kiadott jegyek ára alapján képzett GT eltér a záró GT rekordban, a pénztárgép által, 

letárolt értéktől. Ilyenkor a lefejtett állományba a program a "Hibás GT!" szöveget írja. 

A nyitó GT előtt már volt nyitó GT! 

Hibás rekordsorrend. Az utolsó lefejtett nyitás után (óta) nem volt zárás, illetve záró GT rekord. 

Ekkor GT ellenőrzés nem lesz lehetséges. 

A Km impulzus 'jegyára' nem nulla. 

Ebben a rekordban a jegyár mező nincs kihasználva így a pénztárgép nulla jegyárat ír a jegyár 

mezőbe. Ha ez a mező nem nulla, akkor valamilyen hiba áll fenn. 

A jegykezelő rekord 'jegyára' nem nulla. 

Helyijáratos rendszerben. Ebben a rekordban a jegyár mező nincs kihasználva így a pénztárgép 

nulla jegyárat ír a jegyár mezőbe. Ha ez a mező nem nulla, akkor valamilyen hiba áll fenn. 

Ismeretlen típusú jegyrekord. 

A lefejtő program a rekord jegyféleség jelző mezőben található érték alapján nem tudta 

beazonosítani a rekord típusát. Ilyenkor a program a rekordot sima jegyrekordként fejti le (H~). 

A pakk valószínűleg zárva van. 

A pakk állapotjelzői alapján a program nem tudta pontosan megállapítani, hogy a pakk zárt vagy 

nyitott állapotban van-e. Azonban az utolsó lefejtett rekord zárójegy volt ezért, a helyzet tisztázása 

érdekében, a program úgy fejti le a pakkot, mintha tökéletesen zárva lenne. 

Nem dönthető el, hogy a pakk zárt-e vagy nem. 

Ennek ellenére a lefejtést elvégezzem? (I/N) 

A pakk állapotjelzői szerint a pakk lezárt helyzetben kellene, hogy legyen, de az utoljára lefejtett 

rekord mégsem a zárórekord volt. Néha a sérült pakkból több adat nyerhető ki, ha nem zárja le 

ilyenkor. 

HIBÁS KIOLVASÁS! Próbálja meg még egy-két alkalommal újra lefejteni a pakkot. 
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De előtte HUZZA KI majd CSATLAKOZTASSA UJBOL a pakkot! 

A folytatáshoz üsse le az Enter billentyűt! 

 

15.2. Vonali pakk állomány generálásakor (átárazáskor) keletkező hibaüzenetek 

Váratlanul vége lett [...] fájlnak. 

A feldolgozás megszakadt. 

Az olvasott fájl (DIJSZAB.TXT vagy EMKEH.TXT) olvasása során a program nem bírt több sort 

beolvasni, holott kellett volna még sornak lennie az input fájlban. 

Olvasási hiba: [...] 

Az input fájl következő sorának olvasásakor lemezolvasási hiba történt. Lásd még a hibaleírások 

elején a "Lemezolvasási hiba." szövegét. 

A rekord típusa eltér a várthoz (...) képest a [...] fájlban. 

A hibás sor száma: ... 

A díjszabás és a megálló-ár leíró fájlok A~ B~ C~ X~ Y~ jelzésű rekordokból állnak. Ezt a 

hibajelzést akkor kapjuk, ha nem az adott inputfájl megfelelő részére vonatkozó szabály szerinti 

betűjelzésű rekord következett. 

A DIJSZAB.TXT fájl hiányzik. 

Az aktuális könyvtárban nem található DIJSZAB.TXT nevű fájl. 

A [...] helyén a program kiírja, a paraméterként megadott fájl nevét amit nem talált a lemezen. (A 

névben megadható az útvonal is.) 

240-nél több díjövezet! 

A díjszabás állomány bedolgozhatatlan. 

Az új pénztárgép programok (1998. január 01-től) maximum 240 különböző jegy árkategóriát 

képesek kezelni, tárolni. Ha ennél több ársor van a DIJSZAB.TXT fájlban, akkor a program nem 

készít vonali pakk állományt. 

Hibás vagy hiányzó díjszabás dátum. 

Ha a dátum nem hat számjegyből áll, illetve hiányzik. 

A dátum érvénytelen. 

Ha dátum nem számjegyekből áll, vagy az év, hónap, nap érvénytelen szám értékű. 

A díjtáblázat 6 vagy 7 oszlopos nem lehet! 

A díjtáblázat vagy a régi rendszer szerint kizárólag 5 oszlopos, vagy az új rendszer szerint 8, 9, 10, 

11 oszlopos lehet. Bővebb magyarázat a vonali pakk állomány generálás leírásában található. 

99-nél több vonal esetén min. 8 oszlopos díjtáblázat kell a DIJSZAB.TXT-be! 

A díjtáblázat xy. sora kevés adatot tartalmaz. 

A program az első ársor alapján (mely csupa nulla) megállapította, hogy hány oszlopos az 

ártáblázat. Most pedig olyan sorra akadt, amelyik kevesebb adatot tartalmaz, mint a megállapított 

oszlopok száma. 

Programhiba! Túl nagy egészárú bérlet ár a DIJSZAB.TXT fájl xy. sorában. 

Konzultálni kell az EMKE Kft-vel. 

A pénztárgépek elvileg maximálisan 64769 Ft-os árú (1999. február utáni pénztárgép 

programverziók már maximum 129285 Ft-os árú) bérletjegyet képesek csak kezelni.  

Ötoszlopos ártáblázatban csak 31 féle bérletár lehet. 

A hiba egyértelmű. A DIJSZAB.TXT-re vonatkozik. 

Túl sok bérletárféleség a DIJSZAB.TXT-ben. (Max 142). 
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A DIJSZAB.TXT első sorában minden árnak 0-nak kell lennie. 

A DIJSZAB.TXT formátuma ismeretében a hiba egyértelmű, a hiba megszüntetése a díjszabás 

átírásával javítható. 

99-nél több díjövezet! 

Ötoszlopos ártáblázat mindig a régi pénztárgépeknek megfelelő formátumban kerül letárolásra a 

vonali pakkba. Ebben a formátumban azonban csak 99 különböző jegy árkategória (övezet) 

kezelhető. Amennyiben tényleg szükség van a 99-nél több díjövezetre, akkor a díjtáblázatot ki kell 

egészíteni legalább 8 oszloposra, így az újfajta ártáblázat kerül a vonali állományba. Vigyázat! Az 

újfajta ártáblázatot nem képes minden pénztárgép kezelni. 

Legalább hatoszlopos díjtáblázat kell az elővételes pénztárgépbe (2000 előtti programokban) 

Legalább nyolcoszlopos díjtáblázat kell az elővételes pénztárgépbe 

A hibaüzenet magáért beszél. Azonban egy kicsit téves, mert minimum nyolc oszloposnak kell 

lennie a néggyel ezelőtti hibaüzenet szerint. 

A DIJSZAB.TXT xy. sora kevés adatot tartalmaz. 

Az elővételes pénztárgépekhez szükséges kiegészítés, hibajelzés által, megadott sorában további 

adatokat kellene felsorolni. A Díjszabás állomány felépítésének részletes szabályai a megfelelő 

fejezetben megtalálhatók. 

A DIJSZAB.TXT xy. sorában a név (első mező) nem hat betűs. 

Az elővételes pénztárgépekhez szükséges kiegészítő részben, az említett sorban a név mezőt ki 

kell egészíteni hat karakteresre (Szóközöket kell hozzátenni), vagy el kell törölni a többlet betűket. 

Hibás ár a DIJSZAB.TXT xy. sorában. 

Az elővételes pénztárgépekhez szükséges kiegészítő részben az említett sor ár mezőjébe írt ár nem 

csak számjegyeket tartalmaz. A fölösleges betűket (karaktereket) ki kell törölni. 

Hibás szorzószám a DIJSZAB.TXT xy. sorában. 

(Elővételes pénztárgépekhez) A sorban megadott szorzószám hiányzik, hat számjegynél hosszabb 

(Kezdő nullák is számítanak), vagy nem számjegyekből áll. 

Az input fájl xy. sorában nem létező díjövezeti ár: xxy Ft 

A vonal-megálló-ár leíró fájlban (EMKEH.TXT) megadott díjövezeti ár nincs felsorolva a 

DIJSZAB.TXT-ben. 

... típusú rekordjel kellene a felsorolás kezdetén xy. sorban. 

A program a ... helyére írt betűjel (A, B, C) szerinti rekordot várt. Ez a hiba csak akkor lehet, ha a 

megadottnál kevesebb rekord volt az előző típusú rekordból, vagy ha hibás a betűjel. 

Cégazonosító hiányzik. 

A vonal-megálló-ár leíró fájl (EMKEH.TXT) az első sorába kell írni, hogy melyik cégnek készül a 

vonali állomány. (A cégazonosító csak maximum hét betűnyi lehet.) 

A vonalak száma nagyobb, mint amit a program kezelni képes. (999) (DOS lefejtő program: 

Dpakk02.exe) 

A vonalak száma nagyobb, mint amit a program kezelni képes. (9998) (Windows lefejtő 

program: Wpakk02.exe) 

A Dpakk02.exe program csak olyan vonali állományt képes készíteni, amelyben nincs 999-nél 

több vonal. 

A Wpakk02.exe program csak olyan vonali állományt képes készíteni, amelyben nincs 9998-nél 

több vonal. Az EMKE VOLÁN5-ös programja (a díjszabási adatok számától függően) kb. 6.500 

db rövid és hosszú nevű vonalat képes kezelni. Csak hosszú nevű vonal esetén ennek a dupláját. 

A 2. mezőbe írt teljes vonalszám túl hosszú xy. sorban. Max. 16 számjegy. 
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A hibaüzenet nehezen értelmezhető. Ha vonal gyorskeresőt használunk (rövidített vonalszámok), 

akkor a teljes vonalszámot a sor (rekord) 2. mezőjébe kell írni. (A teljes vonalszámot ez a leírás 

többnyire rövid vonalnévként emlegeti) Ez a mező maximum 16 számjegy hosszú lehet. Az üzenet 

az 1998 novembere elött készült programokban:  

Túl hosszú a 2. mező vonalszám rekordja a xy. sorban 

Csak számjegyek lehetnek a 2. mezőben. A xy. sorban. 

A teljes vonalszám számjegyei közé betűk vagy más jelek keveredtek, ezért nem dolgozhatók fel. 

A fölös betűket (jeleket) el kell távolítani. 

Vonalszám ismétlődés xx. sorban. 

Az xx előtti sorok valamelyikében már volt az xx. sorban található vonalszám. (Azonos 

vonalszámmal különböző útvonal nem lehet.) 

Vonalszám ismétlődés xx., yy., zz. sorokban. 

Az xx. előtti és az yy. előtti és a zz. előtti sorok valamelyikében már volt az xx. , yy. és zz. sorban 

található vonalszám. (Azonos vonalszámmal különböző útvonal nem lehet.) 

Hibás bérletszámláló jelzés xy. sorban. 

A bérletszámláló jelzés csak 0, 1, vagy 2 értékű lehet. (0 - nincs bérletszámlálás, 1, 2 - 

bérletszámlálás számláló jegykiadással, vagy anélkül.) 

Túl hosszú vonal megnevezés xy. sorban. 

A vonal megnevezése (Pl:~1565 Pécs-Sásd-Kaposvár~) csak maximum 144 karakter hosszú lehet 

a két ~ között. 

A hivatkozott szülővonal önmaga nem lehet! xy. sorban. 

A 'gyerekvonal' képzésénél meg kell adni az ugyanazon útvonalon közlekedő, csak hosszabb 

vonal (szülővonal) számát. Ha szülővonalként ugyanazt a vonalszámot adjuk meg, ami ebben a 

sorban szerepel, akkor ezt a hibajelzést kapjuk. 

A hivatkozott szülővonal nem létezik xy. sorban. 

A hiba egyértelmű. 

A vonal száma hibás xy. sorban. A várt vonalszám: 

A megállónevek felsorolásánál, vagy az árak felsorolásánál nem a sorrendben következő vonal 

száma van megadva, vagy hibás a vonalszám. 

A megálló kódja hibás. (99-nél nagyobb vagy 0.) xy. sorban. 

A megállók sorszáma csak 1-99 tartományban lehet. Ebben a sorban szereplő megálló sorszám a 

megadott tartományon kívül esik. Ilyen sorszámmal a pénztárgép nem tudja kezelni a megállót. 

A kilométerimp. értéke túl nagy. (240-nél nagyobb.) xy. sorban. 

A helyijáratos vonali anyag készítésekor megadott impulzusszám a letárolható 240-nél nagyobb. 

(Az impulzusszám adja meg az egymás utáni megállók távolságát.)  

Túl sok díjövezet. A díjszabás állomány feldolgozhatatlan. 

Hiba xy. sorban. 

A vonal-megálló-ár leíró fájl (EMKEH.TXT), ár felsorolási részének olvasása során 240-nél több 

különböző díjövezetre történt hivatkozás. A pénztárgép maximum 240 féle díjövezet kezelésére 

képes. 
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Túl sok díjövezet. A díjszabás állomány feldolgozhatatlan. 

Hiba xy. sorban. 

(Az ötoszlopos ártáblázatban maximum 99 ár lehet.) 

A vonal-megálló-ár leíró fájl (EMKEH.TXT), ár felsorolási részének olvasása során 99-nél több 

különböző díjövezetre történt hivatkozás. A pénztárgépek a régi ártáblázatban (DIJSZAB.TXT), 

ami csak öt ár oszlopos, maximum 99 féle díjövezet kezelésére képesek. Ha szükség van 99-nél 

több díjövezetre, és a pénztárgépek képesek az újfajta táblázat kezelésére, akkor a díjtáblázatot ki 

kell egészíteni legalább 8 oszloposra, így az újfajta ártáblázat kerül a vonali állományba, amiben 

240 féle díjövezet lehet. 

Hibás vonalszám a xy. sorban. 

A vonalszám hiányzik, vagy fölösleges betűket is tartalmaz. 

Programhiba! A dátum és megállóösszevonás nem sikerült. 

A program önellenőrzése során hibát talált. Értesíteni kell az EMKE Kft-t. 

Programhiba!  bérletszámlálás ... Vonal leíráscím összevonás nem jó. 

A program önellenőrzése során hibát talált. Értesíteni kell az EMKE Kft-t. 

Kitöltetlen hosszú vonalszám (2.mező) xy. sorban. 

Elővételes pénztárgépekbe betöltendő állományban mindenképpen kell a hosszú vonalszám, 

melynek a szükséges rekordsor 2. mezőjében kellene lennie. 

Programhiba! A vonal megnevezések hosszát elszámoltam! 

A program önellenőrzése során hibát talált. Értesíteni kell az EMKE Kft-t. 

Az input fájl nevének megadása szükséges. 

A hibajelzés az adott szituációban egyértelmű. 

 

15.3. Vonali pakk állomány átárazáskor keletkező hibaüzenetek 

A régi és az új díjtáblázatok oszlopszáma eltér. 

A vonali pakk állományba már régebben bedolgozott ártáblázat oszlopainak száma eltér az új 

árakat tartalmazó DIJSZAB.TXT-ben megadott oszlopszámától. Ha az új, több oszlopot 

tartalmazó, táblázat használata szükséges akkor új vonali állomány készítése szükséges. 

A régi és az új díjtáblázatok elemszáma eltér. 

Csak a vonali pakk állományba régebben bedolgozott ártáblázattal azonos mennyiségű árat 

(díjövezetet) tartalmazó új táblázatot lehet az állományba betölteni. (Lásd még az előző 

hibaüzenetet.) 

Nem adott meg második fájlnevet. 

A vonali állomány átárazásakor meg kell adni egy, az átárazandó állomány nevétől eltérő, 

fájlnevet, amelybe a program beleírja az (új) átárazott állományt. 

 

15.4. Pakk VONAL paraméterrel való hívásakor keletkező hibaüzenetek 

A sor túl rövid. EMKE0n.TXT xy. sorban. 

Az EMKE01.TXT, EMKE02.TXT, EMKE03.TXT állományok fix hosszúságú sorokból állnak. A 

hibaüzenetben megadott sorszámú sor az előírtnál rövidebb. 

Helytelen a megadott fájlnév. Nem szerepel a névben a '01.' 

A pakk VONAL paranccsal való hívásakor meg kell adni a feldolgozandó fájlok nevét,  

melyben a "kiterjesztés" (Pl: .TXT) előtt szerepelnie kell a 01 karaktersorozatnak. Például: 

EMKE01.TXT vagy KAPOS01.TXT vagy ALBA01.DAT 
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A vonalak száma túl sok. (Több mint 999)     (DOS program) 

A vonalak száma túl sok. (Több mint 9998)   (Windows program) 

Csak figyelmeztetés. A keletkező fájlból a pakk VPAKK paraméterrel való hívásakor (vonali 

állomány generálás) nem fog tudni állományt generálni. Csak az ellenőrzéseket végzi el a 

program. 

 

15.5. Pakk INIC paraméterrel való hívásakor keletkező hibaüzenetek 

A titkos kód csak NYOLC betűs lehet! 

Se nem több, se nem kevesebb. Betűkből és számokból állhat. 

A törzsszám csak HAT számjegyű lehet! 

A hibajelzés egyértelmű. 

A törzsszám csak számokból állhat! 

A hibajelzés egyértelmű. 

 

15.6. Pakk CLEAR paraméterrel való hívásakor keletkező hibaüzenetek 

Az azonosító csak 4 vagy 5 számjegyű lehet. 

Az azonosító csak számokból állhat. 

 

15.7. A program egyéb hibaüzenetei 

Nem adott meg fájlnevet. 

Nem adta meg a fájlnevet. 

Az adott parancs végrehajtásához szükséges megadni egy fájlnevet, amelyet a program írni vagy 

olvasni fog. 

Meg kell adni hogy, RAM vagy ROM típusként használja-e. 

Kombinált pakk esetén a SAVE, LOAD, COMP parancsoknál meg kell adni, hogy a kombinált 

pakk melyik részét akarjuk a műveletvégzés hatása alá vonni. 

Az állomány nem fér a pakkba. 

A pakk LOAD parancs esetén, a megadott kezdőcímtől kezdve, a betöltendő állomány meghaladja 

a pakk memóriaméretét. 

A kezdőcím túl nagy. 

A pakk LOAD, SAVE, COMP parancsnál megadott kezdőcím nagyobb, mint a pakk mérete. 

A mennyiség túl nagy. 

A betöltendő/kiolvasandó mennyiség, a megadott kezdőcímtől kezdve, túlmutat (nagyobb) a pakk 

méreténél. 

Nem létező parancs. 

A pakk programot csak a SAVE, LOAD, COMP, INFO, CLEAR, INIC, LEFEJT, VPAKK, 

EVPAKK, EVPAKK0, EVPAKK:, ATARAZ, EATARAZ, VONAL, JEGY, OFF, KKAP 

parancsok valamelyikével lehet meghívni. Ettől eltérő parancs megadása esetén pakkjuk ezt a 

hibaüzenetet. (A JEGY parancs 1999-óta megszűnt, így az új programok ez utóbbi esetben is hibát 

üzennek.) 

Úgy tűnik az Emke pakk lefejtö PC-kártya hiányzik. 

Vagy nem működik, vagy valamilyen más kártyával (Pl.: hálózati kártya) ütközik a portcíme. 
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Hálózat vagy pakk lefejtö kártya hiányzik. Hibakód: xxxxx 

A hálózatos windows-os pakk lefejtő program nem talált a programot futtató gépen számítógép 

(TCP/IP) hálózatot. 

(Ha majd windows-os program is képes közvetlenül kezelni a gépbe szerelt lefejtő adaptert, arra 

vonatkozik a hibaüzenet második fele.) 

Lefejtő szerver vagy pakk lefejtő kártya hiányzik. Hibakód: xxxxx 

Nincs kapcsolat a lefejtő szerverrel, nem fut azon a megfelelő daemon vagy a szerverben nincs 

működő lefejtő kártya. 

Uj TCP/IP socket létrehozása sikertelen. Hibakód: xxxxx 

Valamilyen hálózati vagy erőforrás probléma van a számítógépen. 

Nem sikerült csatlakozni a lefejtő szerverhez. Hibakód: xxxxx 

Nincs kapcsolat a lefejtő szerverrel. (N 

A memóriapakk nincs csatlakoztatva. 

A lefejtő PC nem érzékeli a pakk kártyába csatlakoztatott pakkot. Meg kell ismételni a 

csatlakoztatást. 

A manőver ezzel a pakkal nem hajtható végre. 

Vonali pakk nem fejthető le, nem inicializálható, és nem kaphatunk róla személyi pakk 

információkat. 

Ismeretlen FLASH pakk. 

A program nem ismerte fel a pakk típusát. (Hibás pakk, érintkezési hiba vagy más ok miatt.) 

A FLASH pakk xx. szektora nem törölhetö. 

A FLASH vonali pakk meghibásodhatott. 

A FLASH pakk írása nem sikerült. 

Nem sikerült beprogramozni. 

A FLASH pakk írása nem sikerült. 

A programnak a sokszori újrapróbálkozás ellenére sem sikerült hibátlanul beírni az adatokat. 

Pakkhiba vagy csatlakoztatási hiba lehet. 

 


