EM K E
2010-1/M

EMKE 2010-1/M jegykiadógép
adatállományai
V 1.0
Írta és összeállította: Wábits Győző
EMKE Kft. H-6724 Szeged, Kenyérgyári út 4.
Tel.: +36/62 475 956
Honlap: www.emkekft.hu
2015.09.30.

Tartalomjegyzék
Az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép adatállományai ...................................................... 2
Jegy bizonylat adatai .................................................................................................................. 3
Volán Számlázó Program ...................................................................................................... 3
Egyszerűsített számla felépítése ....................................................................................... 3
Jegy felépítése ................................................................................................................... 3
Jegykiadó program ................................................................................................................ 4
Nevesített jegy felépítése .................................................................................................. 4
Volán 5m3 program ............................................................................................................... 5
Egyszerűsített számla szerkezete ...................................................................................... 5
A tarifa értékek kezelése ............................................................................................................ 6
Helyközi ár értelmezésben .................................................................................................... 6
Helyijárati ár értelmezésben ................................................................................................. 6
Helyijárati és elővételi adattár .................................................................................................... 7
Jegy féleségi gyűjtők .................................................................................................................. 8
Vonalak bevételgyűjtése ............................................................................................................ 9
Vonali bevétel egy kiemelt részének további alábontása: ........................................................ 10
Papír bérletkészlet kezelés ....................................................................................................... 11
Személyi pakk lefejtéssel generált adatok ................................................................................ 12
Rekordstruktúra ................................................................................................................... 12
Mezőbeosztás ....................................................................................................................... 12
Mezők tartalmának értelmezése........................................................................................... 13
Vevő név, cím állomány........................................................................................................... 18
Tételes kezelési adatok ............................................................................................................. 19
Jegylista ............................................................................................................................... 19
Bizonylatlista ....................................................................................................................... 20
Személyi pakkban tárolt gépkezelési adatok ............................................................................ 21
Térítésmentesen utazók regisztrációja az EMKE jegykiadógépben ........................................ 21
Övezeti díjszabást tartalmazó vonalak ..................................................................................... 22

1

Az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép adatállományai
Az elmúlt évek során az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógéphez háromfélen önálló
jelleggel bíró, közel azonos felépítésű és működésű program került kifejlesztésre. Ezek a
programok azonos adattárakkal működnek, azonos a külsőleg várt adatállományaik szerkezete
és a belsőleg előállított (gyűjtőzött) jellegű állományoké. A közlekedéssel és az E-jegy
rendszerrel kapcsolatos felhasználási adatok mellett létezik két további adattár, amelyek a gép
működését igyekeznek alapvetően meghatározni. A gép üzemi felhasználási célja alapján
lehet helyközi járműfedélzeti jegykiadási célra, helyijárati járműfedélzeti célra vagy elővételi
pénztári felhasználási célra beállított. Ezen adattárak egyike magának a program EPROM-nak
alkotó eleme, tehát az üzembeállított gépen, mint beégetett firmware funkciók egyféle
változata jelentkezik. A másik az ún. identifikációs adattár, amelyben a szerviz által
összeállított, különböző funkciók tiltását vagy engedélyezését létrehozó változók, valamint a
gépet használó tulajdonosnak az adati, a jegyféleségek megnevezései és hasonló adatok
vannak. Ezt az adattárat a gép szerviz üzemmódba vezénylése után egy speciális szervizkódú
pakkból képes a gép EPROM-jában lévő program a gép RAM jellegű memóriájába tölteni.
A jegykiadógép háromféle programja:
Pénztárgépi program
Ez a Volán 5 jelzésű program, amelynek első változata 1995.-ben került kialakításra, majd
többszöri módosító engedélyeztetésen átesve az utolsó változata 2010. évben kapott
engedélyt. Ennek a programnak a jellemzője a pénztárgépi követelményeknek megfelelő
jegyformátum (nyugta és egyszerűsített számla) kiadása, valamint az ún. adóügyi és nem
adóügyi bizonylatokra szétválasztott két csoportja a gépből kinyerhető bizonylatoknak. A
sztornó művelet helyett rontást jelző jegy adható ki.
Jegykiadó program
2011. és 2012. évi fejlesztés jellemzője, hogy a jegykiadógépi funkciók megvalósítását
állítja előtérbe és jegyeket nyomtat ki. A jegykiadógép a hivatásforgalmi utazók számára
nevesített jegyet állít ki, amely alapján elektronikus számla bocsátható ki a gép
adatpakkjából lefejtett adatok segítségével. Ez az eljárás lényegesen kevesebb
papírfelhasználással és élőmunka ráfordítással történik, mint a másik két esetben kialakított
működés.
Számlázó program
2014. évi fejlesztés a VSzP V.1 jelű számlázó program jellemzője, hogy a 23/2014 NGM
rendelet előírásait kielégítve számla és nyugta kiállítását végzi, működése hasonló a
pénztárgépéhez, azonban itt a számla sorszám egész évben folyamatosan növekszik. A
sztornózás művelete valósan végrehajtásra kerül (mint általában a számlázó
rendszerekben).
Az EMKE 2010-1/M gépre létezik egy negyedikféle jegykiadó jellegű program is, amelyet
még a '90-es években alakítottunk ki nemzetközi közlekedéshez, amikor még forintban, német
márkában és amerikai dollárban lehetett jegyet váltani. Az ezredforduló után a német márka
helyére az euró került, de lényegében a korábbi (Magyarország Uniós csatlakozása előtti)
üzemeltetési gyakorlatot megőrizte. A program jellege jegykiadógép program.
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Jegy bizonylat adatai
Számlázó célgép
Volán Számlázó Program
Egyszerűsített számla felépítése

üres sor
(első sor) 1/a
(második sor) 1/a
(harmadik, opcionális sor) 1/b
bizonylat minőség jelzés (csak számla másolaton) 2
üres sor
bizonylat megnevezés 3
példányszám jele (csak számlabizonylat sora) 4
vevő adat jelzés 5
vevőt azonosító adat (név sora) 6/a
(cím sora) 6/b
üres sor
számlaazonosító adat jelzés 7
dátum, pontos idő, gépszám/bizonylatszám/évszám 8
szolgáltatás megnevezés (csak számlán) 9
utazás vonal- és járatszáma (opcionális sor) 10
elválasztó sor 11
számla tételek megnevező sora 1. 12/a
sora 2. 12/b
elválasztó sor 11
utazás érvényességi viszonylata, km övezete 13
a követő jegytétel érvényessége (tételtől függő) 14
jegytétel sor 15
tétel Szj száma (csak számlán) 16
újabb jegytétel sor 15
tétel Szj száma (csak számlán) 16
következő jegytétel sor 15
tétel Szj száma (csak számlán) 16
elválasztó sor 11
összegző sor (csak számlán) 17
összesen (mind összesen) sor 18
bizonylat minőség jelzés (csak számla másolaton) 2
üres sor
üres sor
fejléc

Jegy felépítése
Az egyszerűsített számla felépítésén jelölt 1-es jelzésű fejléc, a 8-as jelzésű időadat,
bizonylatszám, (ha beállított opció) a 10-es jelű vonal és járatszám, a 13-as jelzésű
érvényességi viszonylat, a 14-es sor a jegy tétel érvényességi időtartama, (ha a jegyféleség ezt
indokolja), a 15-ös jelű jegytétel és a 18-as jelű összesen sor. Több tételes jegy esetében a 13
és a 15 jelű sorok ismétlődnek.
Úgy a számla, mint a jegy bizonylaton a POS terminálos (bankkártyás) vagy a díjtárcából (ejegyhordozó vagy vásárlói klub kártya) fizetés szöveges jelzése a 13 jelű sor elé kerül. Az ejegy hordozó azonosító kódja vagy ID száma (pl.: „Kártyaszám:” vagy „Szerződésszám:”
megnevezéssel) a 13 jelű sor után kerül.
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Jegykiadógép
Jegykiadó program
Nevesített jegy felépítése

A menetrendszerű szárazföldi közlekedés mindig is mentes volt a pénztárgép használata alól.
Ez ma is fennáll. Tehát nem pénztárgép jegykiadógép ma használható lenne, ha a
hivatásforgalmi utazók számára a jegy költségelszámolás alapjául szolgálna, vagy megoldható
lenne a munkáltatók részére elektronikus számlát kibocsátani.
A jegy előállításra kialakított program azon koncepció kiszolgálására került kidolgozásra,
amikor a menetrendszerű közforgalmú személyszállítás saját berkeiben vagy központilag
létrehozott (állami) és folyamatosan karbantartott „hivatalos” e-mail cím állománnyal
rendelkeznek a szolgáltatók –legalább- a magyarországi munkáltatók tekintetében. Ekkor a
nevesített jegy alapján a bevétel elektronikus feldolgozása során, mintegy emberi beavatkozás
nélkül lehetséges a jegyvásárlásról elektronikus számlát küldeni. A mintán a nevesített számla
egy lehetséges formátuma látható.
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Pénztárgép
Volán 5m3 program
Egyszerűsített számla szerkezete
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A tarifa értékek kezelése
A tarifa értékek a dijszab.txt állományban tároltak. Ez az állomány a vonali pakk egy
kitüntetett helyére betárolt. Lényegében fizikailag nem része a gépnek, a programnak, de
logikailag szerves egysége. A jegyféleségek díjértékei az adatállomány 15 db oszlopában
betároltak, míg az egyes helyközi övezetekbe használatos árak egymás utáni sorokban. Az
egyes beágyazódó helyijárati szakaszokon 1-49 árértéknek megfelelő sorokba rendezettek az
azon a szakaszon alkalmazható árak. Összesen 21 féle ár tárolható az állományba.
Helyközi ár értelmezésben (az első oszlopban a díj nagyobb mint 49,-Ft)
Jegyféleség:

Kiadó gomb:

Dijszab.txt oszlopa:

Egészárú jegy

1.

1.

50% kedvezményes (tanuló) jegy

(5.kat)

2.

4.

50% kedvezményes (nyugdíjas) jegy

(6.kat)

3.

5.

90% kedvezményes jegy

(7.kat)

4.

6.

50% kedvezményes (üzletpolitikai) jegy

5.

7.

Nem használt

6.

8.

Hitelezett jegy

7.

9.

Kutyajegy

OFF + 1

3.

Csomagjegy

OFF + 2

2.

Havi (30napos) bérlet

SML, RCL + 1

10.

Félhavi bérlet

SML, RCL + 2

11.

Tanuló 90% kedv. havi (30 napos) bérlet (8.kat)

SML, RCL + 3

12.

Tanuló 90% kedv. félhavi

SML, RCL + 4

13.

Tartalék (pl: 67,5% kedv. tanuló havi) bérlet

SML, RCL + 5

14.

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

SML, RCL + 6

15.

Km övezet

16.

Helyijárati ár értelmezésben (az első oszlopban az ár > 49,-Ft-nál)
Jegyféleség:

Kiadó gomb:

Dijszab.txt oszlopa:

Helyi jegy (elővételi)

6.

8.

Helyi jegy (fedélzeti)

7.

9.

Helyi havi bérlet

SML, RCL + 1

10.

Helyi félhavi bérlet

SML, RCL + 2

11.

Helyi tanuló havi bérlet

SML, RCL + 3

12.

Helyi nyugdíjas (vagy tanuló félhavi) bérlet

SML, RCL + 4

13.
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Helyijárati és elővételi adattár
5.

6.

7.

8.

9.

A

Kiadó
gomb

I.
(1. csoport)

II:
(2. csoport)

III.
(3. csoport)

IV.
(4. csoport)

V.
(5. csoport)

VI(6.
csoport)

Sor
szám:
(X)

1
2
3
4
5
6
7

(10)

(17)
hAVI_ _
H
(18)
1.féLH
F
(19)
2.féLH
F
(20)
n.éVES
N
(21)
ÉVES_ _
E
(22)
_ _ _ _ _ _
H
(23)
_ _ _ _ _ _
H

(24)
hAVI_ _
H

(38)
hAVI_ _
H
(39)
n.éVES
N
(40)
ÉVES_ _
E
(41)
_ _ _ _ _ _
H

0 jelű K

0

1 jelű K

1.

(26)
2.féLH
F
(27)
n.éVES
N
(28)
ÉVES_ _
E
(29)
_ _ _ _ _ _
H
(30)
_ _ _ _ _ _
H

(31)
hAVI_ _
H
(32)
n.éVES
N
(33)
ÉVES_ _
E
(34)
hAVI _ _
H
(35)
n.éVES
N
(36)
ÉVES_ _
E
(37)
_ _ _ _ _ _
H

2 jelű K

2.

3 jelű K

3.

(11)
vILLAM
(12)
tROLI_
(13)
tÖMB__
(14)
vTÖMB_
(15)
tTÖMB_

X

N

4 jelű K

4.

X

N

5 jelű K

5.

X

N

6 jelű K

6.

Biztosítással

(16)
_ _ _ _ _ _

(25) 1.féLH
F

……………..

R

F

(

C

X

Biztosítá
s nélkül

Segéd-gomb

Oszlopszám: (Y)

……………..

Y

G

)

V

X

(46) h.JEGY

(47) eGYVON

(48) öSSZVO

(49)T/nY_ _

(50) a.NéLK

X

Jegynév
előtagja

(10) = az árállításos Helyijárati jegyféleséghez írt árú jegy bizonylata készül.
Előkereső betű: H
Jegyféleségi jele: H
Magyarázat:
X = nem létező
___ = szabad karakter helyek
........ .= nem értelmezett
(n) = a ZT$ indexe

Érvényesség jelölés:
H = havi
F = félhavi
N = negyedéves
E = éves
K = korlátlan időtartamú

Megjegyzés:
1. A kinyomtatásban az angol ABC betűi alsó és felső kocsi állás viszonylatában
fordítottak (a kis betű nagyként íródik és fordítva), de a kódkészlet magyar ABC
szerinti ékezetes betűi nem fordítottak.
2. A hatodik csoport kizárólag elektronikus bérletszámlálásnál (utazás regisztrációnál)
használható, (jegyneve és név előtag és ára nincs) a valamely okból térítésmentesen
utazók automatikus számlálására szolgál
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Jegy féleségi gyűjtők:
A gyűjtők decimális egész számokat tartalmazhatnak. Egy gyűjtő két rekeszből áll, egyik a db
számot, a másik a bevételt gyűjti 1 Ft egységekben. A gyűjtés összesen 9 legutoljára gépet
megnyitó kezelőhöz rendelten végzett. Egy nyitás során a legrégebbi kezelő adatai törlődnek.
A jegykiadógép használat befejezése, a napi szolgálat záró műveletként, a zárás elkészítése. A
zárás művelet során kilistázásra kerül azon gyűjtők elnevezése és tartalma, amelyekben
jegyforgalom került kiadásra.
A táblázat a VSzP program szerinti alap jegyféleség elnevezéseket tartalmazza, amelyek az
egyes felhasználók igénye szerint változtatásra kerülhetnek.

Gyűjtő
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20.
21
22
23

Megnevezése

Tartalma

Nyitó
Helyijárat
Kiegészítő
Hitelezett
Egészárú
50%-os tanuló
50%-os nyugdíjas
90%-os kedvezmény
számláló
kutyajegy
csomag
birság
egyéb jegy
50%-os kedvezmény
20%-os kedvezmény
10%-os kedvezmény
bérlet
tanuló bérlet
értékfeltöltés
emeltsz. szolgáltatás
biztosítás
sztornó
záró

A napnyitásakor fennálló GT értéke
A helyijárati menet és bérletjegyek összese
A bérlet kiegészítő jegyek összese
A hitelezett fizetésű jegyek összese
A teljes árú helyközi viteldíj fizetésű jegyek
A teljes árú helyközi jegyárból származó tanuló jegyek
A teljes árú helyközi jegyárból származó nyugd. jegyek
A teljes árú helyközi jegyárból szárm. 90% kedv. jegyek
A regisztrációs célból számlált jegyek összese
Az élőállat szállítás jegyei
Az úti csomag (poggyász) szállítás jegyei
A fedélzeten kiszabott, beszedett bírságok
A fedélzeti árú értékesítések bevétele (pl.: menetrend)
A teljes árú h.k. jegyárból szárm. 1. üzl.pol. kedv jegyek
A teljes árú h.k. jegyárból szárm. 2. üzl.pol. kedv jegyek
A teljes árú h.k. jegyárból szárm. 3. üzl.pol. kedv jegyek
A teljes árú helyköz bérletek bizonylatolt értékei
A tanuló helyköz bérletek bizonylatolt értékei
Díjtárcába érték betöltés értékei
Az emeltszintű szolgáltatás jegyei
A különváltható biztosítás értékei
A sztornózás bizonylatai
A napzáráskor fennálló GT értéke

A Volán5m3 programnál a nyitó és a záró értékhez tartozó db szám jelentősége korlátozott,
mert minden nyitáskor 1-ről kell indítani a db szám értékét.
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Vonalak bevételgyűjtése
Mind három program gyűjtései azonosan kialakítottak.
A jegyféleségenkénti összesített gyűjtés tovább
bontásra kerül, ha a kezelő egy munkanapján egy
vonalnál többet nyitott meg. A napzáró elszámoláson
az „Összes:” feliratot követi az összesített gyűjtés. A
vonalakra megbontott jegyféleségenkénti gyűjtés az
„Összes:” felirat előtt helyezkedik el.
A vonali gyűjtés logikája:
Egy kezelő számára összesen 9 db vonali gyűjtést
képes a program működtetni. Ha egy szolgálati napon
egy vonal már volt megnyitva, akkor amint az még
egyszer megnyitásra kerül ismételten annak a vonalnak
a gyűjtőjébe kerül bele a jegyforgalom. Ha mind a 9 db
gyűjtőben már egy-egy vonal adatai gyűlnek, akkor, ha
egy 10.-ik vonal is megnyitásra kerül a 10.-ik vonal
adata a 9.-ikkel összevonottan gyűjtődik. Ezt követően,
ha további korábban már nem megnyitott vonal kerül
ismét megnyitásra, akkor az is mind a 9.-ikbe gyűlik.
A mintaként szereplő zárás részleten a kategória
jelzésű jegyféleségek értelmezése:
5. kat. = 6. jegyféleségi gyűjtőbe gyűjtött jegy
6. kat. = 7. jegyféleségi gyűjtőbe gyűjtött jegy
7. kat. = 8. jegyféleségi gyűjtőbe gyűjtött jegy
8. kat. = 18. jegyféleségi gyűjtőbe gyűjtött jegy
(Ez a jelölés 2010. után megszüntetésre került)
Az összes és a vonali bevétel gyűjtések a napzárás
„Forgalom:” jelzésű felirata utáni statisztikai adat
kiírásai.
Övezet és regisztráció statisztika:
A forgalom kiírás megkezdése előtt kinyomtatott az
összes jegyforgalomra nézve egyes a létrehozásuk
idején a felhasználók egy része által igényelt adatok.
Egyik a „Regisztrációk” amely az összes kiadott
regisztrációs jegyek 6 db féleség szerinti bontását
valósítja meg.
A másik: az összes jegyforgalom kategória jelzésű
(egyes kedvezményes jegyféleségek) km övezet szerinti
megbontása (vélhetően manuális statisztikák
elkészítésének támogatása céljából).
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Vonali bevétel egy kiemelt részének további alábontása:
Az előzőekben írt gyűjtések a programok szerves
részei, ha van odatartozó jegyforgalom, akkor az
nem csak gyűjtött, hanem önműködően meg is
jelenített a napzáró elszámolásán. A vonali bevétel
vonalankénti alábontása opcionális elem. Ha a
gyűjtése beállított, akkor a kinyomtatása minden
jegylista nevű nyomtatvány végére odakerül.
A vonali bevétel megbontása az 1-4 jegykiadó
gombokkal kiadható helyközi menetjegyekre
történik. A bontás alapja a viteldíj részbeni
fedezésére felhasználható közlekedési szövetségi
bérlet felmutatása jegyváltáskor. A helyközi
menetjegyek ennek következtében kétfélék egyik
féleség a tisztán Volán bevételű, míg a másik,
amelyiknél a közlekedési szövetségtől is jár
valamekkora bevétel kiegészítés.
A közlekedési szövetség jelzés a személyi pakkba
tárolt jegyadatban is megadott ezért a bevétel
feldolgozó programok teljes pontossággal képesek
kimutatnia közlekedési szövetségi
bérletfelhasználások számát. A jegykiadógép által
készített ezen jegykiadás megbontási statisztika a
manuális bevétel feldolgozás segítésére alkalmas.
2009. éven felmerült a Budapesti Közlekedési
Szövetség alapján (ahhoz hasonlóan) egy esetleges
MÁV-Volán közlekedési szövetség létrehozása is,
ezért kialakításra került a BEB bérlet mintájára egy
MEB fantázia nevű bérletelfogadási rendszere. Ez a
2010. évben vizsgáztatott EMKE Volán5m3
program változatba is bele került, mutatva, hogy
üzemelő eszköz nem akadálya egy további
közlekedési szövetség létrehozásának. (A MÁV és
Volán kapcsolat azonban nem jutott túl a díjszabási
övezetek és tarifák egységesítésén.)
A mellékelt minta szerint már egy vonalon eladott
egyetlen közlekedési szövetségi jegy is kiváltja a
vonali ill. az összesítő bevétel megbontás
kinyomtatást. Amennyiben több vonalon is került
jegykiadás közlekedési szövetségi bérlet
felhasználással, akkor azok is belekerülnek a
listába. Azon vonalak, amelyeket nem érint ilyen
jegykiadás azok kimaradnak a listából.
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Papír bérletkészlet kezelés
A nyomdailag előrenyomott papír bérletjegy készletének kezeléshez nyújt segítséget a
jegykiadó gép. 4 fő kezelő részére teszi lehetővé az egyenként max. 49 féle típusú, felvett
készleteik sorozatszámát és kezdő sorszámát betáplálni a készülékbe. A készlet a törzsszám
adathoz hozzárendelt. A készlet használathoz időbélyeg rendelt hozzá, így 5.-ik kezelő
előfordulásakor a legrégebb óta nem használt helyére lép be az 5.-ik kezelő. (A helyközi
közlekedésben tipikus az egy jegykiadógépet használó gépkocsivezető váltó páros. Illetve
szabadság betegség esetére az állandó „beugrós”)
A tárolt jegykészlet állása bármikor kiíratható (pl.: közúti ellenőrzésnél, a műszak
befejeztével), bármely féleség esetében a bérletszelvény készlet lefogyásának vagy cseréjének
előfordulásakor új számok tárolhatóak be.
A bérletkészlet kezelést az identifikációs adattárból lehet engedélyezni. Az engedélyezés
egyben a bérlet szelvény sorozat és sorszám ráírását is engedélyezi a kiadott bizonylatra.
Készlet kezelés beállított helyzetében a jegykiadó gomb megnyomása után az adott féleség
számai a kezelő kijelzőre kiíródnak. A sorszám minden egyes tétel jegykiadásakor
automatikusan eggyel megnövelve tárolódik. A pakkban a bérlet sorozat és sorszám egy
önálló rekordban tárolódik be. A rekord azonosítója H09.
A bérlet készlet kinyomtatása az időkijelzésben megnyomott % gombbal váltható ki. A gép
által nyilvántartott 4db kezelőhöz rendelt bérlet készletből az aktuális kezelőé kerül kiíratásra.

Az EMKE jegykiadógép az általa 49 féle nyilvántartható
bérlettípusból a használatos 20 típussal feltöltve.
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Személyi pakk lefejtéssel generált adatok
A lefejtés:
A fájlnév:

txt állományba történik.
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: a 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

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~~~
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~~~~~~~~~
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Mezők tartalmának értelmezése:
Törzsszám:
Pakk mutató:
Lefejtés dátuma:

Program verzió szám:
Dátum:
Idő:
Jelző 1:

Jelző 2:
Rendszám:
Nyitó GT:
GT memória tételszám:

Jelző 3:
Hibajelzés:
Vonalszám:
Gépszám:
Járatszám:

6 számjegy: a dolgozó (sofőr, pénztáros) Volán rendszerben
használt törzsszáma
1 betű: N= nyitott pakk, Z= zárt pakk
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 üzemű 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.
A lefejtő program (pakk.exe) verziószáma
6 számjegy: év utolsó két számjegye, hónap, nap
6 számjegy: óra, perc, másodperc
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.
Program verziószám, értéke 3 (EMKE 2010-1/M pénztárgépnél)
vagy 1 (EMKE 2010-1/I pénztárgépnél).
6 karakter: 3 betű, 3 szám, elővételi pénztárgépnél szélső
esetben lehet csupa betű vagy csupa szám is.
10 számjegy (elől 0-val kiegészített) a napi nyitó GT állás (a
jegykiadógép előző napi záró Ft gyűjtő állása).
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.
1 szám: Az élesített APEH memória jelzése (0: nem éles, 1:
éles) 2000. novemberétől csak élesített lehet az adómemória.
Üres vagy "Hibás GT" ha a nyitó GT és a záró GT különbsége
nem egyenlő a nyitás ás zárás közötti jegyek értékének
összegével.
6 számjegy. A menetrendi vonal szám 4 jegy + 2 darab
kiegészítő, pl: "alap" járat, gyorsjárat, betérésbe bemenő járat.
hat számkarakter. Balra zárt, az első négy számkarakter az
EMKE pénztárgép gyári száma, a maradék kettő 0-val feltöltött..
négy számkarakter, balra zárt
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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 128cal (H80) megemelt.
Jegyár:
a jegy ára, min 1, max. 129031 azaz 129.031,-Ft
Jelző 4:
ha jegyként 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”
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)
Felszállóhely:
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Bérlet típus:
Eszközazonosító szám:
Tárolóhely cím:
Kártyaszám:
Övezet rövidülés:
Cégazonosító:
Kedvezmény:
Felszállóhely (Q rekord):

Leszállóhely (Q rekord):

Kezelő azonosító:
Kezelő kód:

Díjtermék kód:

2 számjegy: sor (0-6) és oszlop (5-A) szám
önálló számmal rendelkező elektronikus bérlet helyettesítő
száma. 14 db számkarakter
első 2 decimális számjegy a tároló modul relatív száma (64kb =
1 modul), a következő 4 szám a modulon belüli cím (0-1023)
7 számkarakter
1 számkarakter (a folytató díjtermékes (átszállásos) ELEKTRA
kártyáknál a több viszonylati szakasz összesítéséből
eredő övezet rövidülések száma
4 számkarakter
2 karakter (hexa szám): 00 = nincs kedvezmény, 16 = tanuló
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
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
a kártyakezelő készülék gyári száma (amin utoljára érvényesítve
volt a kártya)
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)
D3 (hexa szám, jelenleg csak ez használt)

Magyarázatok:
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 nem beszámolt).
Választható (az EMKE belső adattárból) az idő helyére a bérleten szereplő
vonalszám betárolása. (A bérlet eszközazonosító száma az N rekordban van).
H
1-2 jegye [felszállóhely]
rekord 3-4 jegye [leszállóhely]
tartalma: 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.
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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.
2.3.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
2.3.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 számlaM 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 adattábláN rekord
N rekord
zatból előkeresett.)
M rekord
H rekord
2.3.c) Elektronikus pénztárcával fizetés rekord csoportja:
Jegy kiadás esetén Számlaadás esetén
--P rekord
R rekord
R rekord
H rekord
H rekord
2.3.d) Bérletváltó kártya és termékjelölő vonalkód együttes használata esetén
előálló rekordok csoportjai:
Helyközi bérletféleség esetén:

1. rekord
2. rekord
3. rekord
4. rekord
5. rekord

Művelet
számlakitöltés
bérletadat beolvasása
bérletadat beolvasása
jegy- v. számlakiadás
cikkszám tárolás

Adat forrása
Adat jelentése
bérletváltó kártyáról
vevőazonosító
bérletváltó kártyáról
kártya száma
bérletváltó kártyáról
vonalszám
ENTER gomb hatására
bérletféleség
termékféleség táblázatból termékazonosító

16

Lefejtve
P rekord
N rekord
E rekord
H rekord
M rekord

Helyi bérletféleség esetén:
Művelet
1. rekord számlakitöltés
2. rekord bérletadat beolvasása
3. rekord jegy- v. számlakiadás
4. rekord cikkszám tárolás

Adat forrása
bérletváltó kártyáról
bérletváltó kártyáról
ENTER gomb hatására
termékféleség táblázatból

Adat jelentése
vevőazonosító
bérletféleség
bérletféleség
termékazonosító

Lefejtve
P rekord
M rekord
H rekord
M rekord

Megjegyzés:
- Nem bérletváltó kártyáról bevitt vevő név, cím esetén a 1. rekord L rekord lesz.
- Jegy esetén az 1. rekord elmarad.
- 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, hibajavítás: A pakk adatállományának lefejtésekor talált hibákat a
PAKK.EXE ismételt beolvasással, illetve a kezelőnek küldött üzenettel, (amely a
csatlakoztatás megismétlését kéri), hogy megpróbálhassa a hibát javítani. A lefejtett
állomány tartalma a feldolgozó programban tovább helyesbíthető vagy manuális
javításhoz alternatívák nyújthatóak az elszámoltató személy számára. A H rekord
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 és a fordával
összevetése a lefejtett állománynak az ellenőrzésére, a hibák kezelésére és javítására
használható. A bevétel folytonosság megállapítható. 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 száma minden járatszám leíráskor a járatszám mellé a pakkba
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.
6. 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 vonalban adja meg. Ennek előnye: nem kell a különböző
viszonylatokban kiadásra kerülő jegyek esetén állandóan vonalat váltani, hanem csak a
célállomás kódját kell beírni és máris adható ki a megfelelő jegy. 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). Ezen viszonylatok egy tényleges vonalszámát (mert a viszonylat több vonalon is
létezhet) a feldolgozó programnak kell meghatároznia. Az elővételi pénztári gépben
persze bent vannak a lehetséges összes vonalak a ritkán előforduló bérlet eladás
ténylegesen vonalra végezhető. A vonalszám elővételi vagy fedélzeti bérlet eladásnál
igazából alig determinálja a felhasználást. Pl.: HMVhely vagy Balástya felé több vonal
is halad, csak a felhasználáskor alakul ki melyik vonal(ak)on használják a bérletet.
A vonal használat a járatidőtől függ. (A 16.20 percre a Mars térre érkező utas nem a
vonalszámot nézi (nem is lát ilyet egy buszon sem), hanem azt melyik busz indul
hamarabb - és áll meg az ő célállomásán pl.: Mórahalmon.) A vonalszámos
nyilvántartás helyett a viszonylatra értelmezés rugalmasabb (utas centrikusabb).
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Vevő név, cím állomány
A vevő adatállomány az ismételten (legalább havi ciklikussággal) jelentkező utasok
(törzsutasok) által igényelt egyszerűsített számlák jegykiadógéppel történő kiállításának
segédeszköze. A vevő adat állomány (adatbázis) a vonali pakkban helyezkedik el. Az
identifikációs adattár egy paramétere jelöli ki a név, cím adatállomány kezdetének címét
(helyét) a vonali pakkban. Az identifikációs adattár egy másik paramétere pedig azt jelöli ki a
név, cím állomány rekord hosszúsága mekkora.
A név, cím adatállomány kötelező eleme a kezdő címtől elhelyezkedő 4 db karakter tartalma,
amelynek „NÉV:” karaktersorozatnak kell lennie egyébként a program nem ismeri fel az
adatot és nem tudja a vevő adatokat betölteni.
A név, cím adatállomány minden egyes tagja két rekordra bontott. A rekord utolsó karaktere
is nyomtatható lehet, mert a program maga pakolja utána a soremelés karaktert. A második
rekord a cím adat, azonban itt nem vizsgált a kezdő karakter sorozat, ezért minden egyes
karaktere a vevő cím leírására használható.
A rekord hosszúság a teljes adatbázisra azonosan 32 vagy 64 bájt nagyságú lehet. Általánosan
a 32 bájtos méret használt. Különösen a 64 bájtos méret esetén figyelemmel kell lenni, hogy
az impakt nyomtató egy sorába max. 37 karakter fér a 38-ik automatikusan a következő sorba
kerül nyomtatásra, ha pl.: a 31.-ik karakter utáni karaktert új sorba kell nyomtatni, akkor a
32.-iktől a 37.-ik karakterig szóközt kell írni, majd ezt követheti a nyomtatandó karakterek
sorozata.
2 x 32 bájtos szerkezetű vevő törzsadat állomány:
NÉV:DENSO Magyarország Kft.ÿÿÿÿÿ
CIM:Sz.fehérvár, Holland F. 14.*
NÉV:HM Bakony Harckiképzö Közpon
CIM:Várpalota, Ćrpád u. 1.******
NÉV:MĆV Zrt. Várpalota**********
CIM:Várpalota, Vasútállomás*****
NÉV:BABATI JANOS****************
CIM:1213 BUDAPEST SztIstvan 92/A
NÉV:LIDL Magyarorszag Bt.*******
CIM:1037 Budapest Radl Arok 6.**

2 x 64 bájtos szerkezetű vevő törzsadat állomány:
NÉV:Bács-Kiskun megyei MGSZH. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
CIM:Kecskemét, Halasi u.34. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
NÉV:Bácsvíz Zrt. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
CIM:Kecskemét, Izsáki u. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
NÉV:Bányai Júlia Gimnázium ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
CIM:Kecskemét, Nyíri u.11. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Magyarázat:
* = H20 (space)
ÿ= H00

18

Tételes kezelési adatok:
Az EMKE 2010-1/M jegykiadó gép programjai egyaránt három féle összetételű, tételes
jellegű adatokat szolgáltatnak a kép használatáról.
Jegylista:
Nyitott állapotban a gépből a nyitástól számítottan végzett tevékenységről lehetséges
idősorrendi megjelenítésű listát készíteni. Zárt állapotban az utolsó 9 kezelő jegylistája
nyomtatható ki.
A lista tartalmazza a következő sorokat (kinyomtatási sorrendben):
- a kezelő nyitáskor beírt nevét,
- a nyitás dátumát, időpontját,
- a teljes lista nyomtatandó tételeinek sor mennyiségét,
- a dátum jegyet,
- a választott vonal számát, ezt követően
- a jegyrekordok, amelyekben megadott
o a jegy övezeti érték mutatója (hányadik övezet),
o a fel és a leszálló állomás számkódjai,
o a kiadás pontos ideje (óra, perc, mp),
o a jegyféleséget jelölő jel, ha csoportos a jegykiadás egy * jel előzi meg a
féleségi jelet,
o a tétel jegyárát, ha csoportos a jegy, akkor az egységár x db szám adja az árat,
o a számla jelleg jele (ha számla volt a formátum),
o a közlekedési szövetségi bérlet beszámítás jele,
- csoportos jegy esetén a jegy teljes összegét.
Ezt követően a jegyrekordok, a dátum jegy, a vonal szám leírás annak függvényében változik,
hogy a kezelő milyen tevékenységet végez.
A napi tevékenység lezárását követően végzett,
visszamenőleges jegylistának nevezett jegylista kiíratás
utolsó sora a zárás időpontja „Zárt” szöveg jelzéssel
tartalmazza.
A gép nyitott és zárt jegykiadási helyzetében egyaránt
biztosítja a jegylista valamely részletének kinyomtatását.
Az identifikációs adattárbeli beállításnak megfelelően a
jegylista a gép nyitott helyzetében korlátozható, hogy 10
tételnél rövidebb méretben ne lehessen kinyomtatni.
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Bizonylatlista:
Nyitott állapotban a napi szolgálat befejezéseként nyomtatható ki a záró elszámolás, aminek
része a bizonylatlista. A bizonylatlista időben növekvő sorrendben jeleníti meg az egyes
tételeket. Zárt állapotban az utolsó 9 kezelő záró elszámolása és annak részeként a
bizonylatlistája nyomtatható ki.
A bizonylat lista valójában a kiadott bizonylatok érdemi adatait tartalmazza, más néven
nevezve: a lista a bizonylatok kivonata (rövidített tartalma), amely alapján az eredeti bizonylat
rekonstruálható.
A lista tartalmazza a következő sorokat (kinyomtatási sorrendben):
- a kezelő nyitáskor beírt nevét,
- a nyitás dátumát, időpontját,
- a zárás dátumát, időpontját,
- a teljes bizonylat lista nyomtatandó bizonylatainak számát,
- a bizonylatrekordok, amelyekben jegytételek adottak meg soronként
o a jegy övezeti érték mutatója (hányadik övezet),
o a jegykiadás dátuma (az évnek csak a két utolsó számjegy megadott),
o a kiadás pontos ideje (óra, perc, mp),
o a jegyféleséget jelölő jel, ha csoportos a jegykiadás egy * jel előzi meg a
féleségi jelet,
o a tétel jegyárát, ha csoportos a jegy, akkor az egységár x db szám adja az árat,
o a számla jelleg jele (ha számla volt a formátum),
o a bizonylat sorszámának utolsó (legkisebb helyi értékű) 3 számjegyét,
- csoportos jegy esetén a jegy teljes összegét.
Ha a bizonylat csoportos jegy állásban kiadott több tételt
tartalmaz, akkor csak az első tételsorban megadott a
bizonylatsorszám , az összesen sor pedig csak a bizonylat
utolsó tételsora után kinyomtatott.
A bizonylatlista addig tart amíg az adott nyitástól az adott
zárásig terjedő összes bizonylat ki nem nyomtatódik. A
bizonylatlistának rövidített nyomtatására mód nincs, a
nyomtatása meg nem szakítható.
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Személyi pakkban tárolt gépkezelési adatok
A személyi pakkban letárolt adatok hexa számkódok. A pakk lefejtés művelet során
összeszerkesztésre és txt formátumra hozásra kerülnek az adatok, amelyekből tovább
feldolgozható a géppel végzett tevékenység. A személyi pakkban tárolt adatok több
információt tartalmaznak, mint a jegylista és a bizonylatlista együttesen.
A napi munka kezdetekor letárolásra kerülnek az A, B, C és D rekordok (lásd: személyi pakk
lefejtéssel generált adatok cím alatt a mező beosztás bekezdésben). A jegy és a bizonylat
listákon mindössze a dátum és pontos idő szerepel. A következő rekord a vonalszám, majd a
járatszám és a gépszám rekordok. (itt nem részletezett, lásd korábban)
A jegykiadás listákon lévő adatain túl letárolt:
- csoportos jegynél: a jegy db szám és a csoport vége,
- e-jegy esetében
o feltöltésnél az ID (eszköz azonosító), átszállásos jegynél az övezet rövidülés,
érvényességi viszonylat kezdet és vég kódja (megálló kódok), díjtermék kód,
o érvényesség vizsgálatnál: érvényességi viszonylat kezdet és vég kódja
(megálló kódok), díjtermék kód, érvényességi vizsgálat eredménye
o regisztrációnál: : a feltöltést végző (díjat beszedő), érvényességi viszonylat
kezdet és vég kódja (megálló kódok), díjtermék kód,
- számla (nevesített jegy) esetében
o kézi vevő adat bevitelnél: a vevő név, cím alfanumerikus karakterekkel,
o vonali pakkból vett adatnál: vevő törzs adattárban a név, cím tároló hely címe.
Térítésmentesen utazók regisztrációja az EMKE jegykiadógépben
Az ELEKTRA Hungaria rendszerében létező különböző területi érvényességű korlátlan
számú térítésmentes utazásra jogosító igazolványok, mint adott területi érvényességgel
rendelkező bérletjegyek az EMKE 2010-1/M típusnál átkonvertálásra kerülnek. A 8999
vonalszámon 00 vonalszám kiegészítéssel. Erre a fantom vonalra amiatt volt szükség, hogy a
kártya kezelő egység az EH logikai rendszeréből az EMKE korábbi rendszereibe információt
tudjon átadni. A térítésmentesen utazók „vonala” tartalmazza a kártyaelfogadás
megtagadásáról informáló „viszonylatok” adatait is.
A térítés mentesen utazók vonala EMKEH.TXT formátumban:
X~B~899900~8999~
B~magyar államp. !~1~
B~65 év felett
"~2~
B~eu állampolgár #~3~
B~65 év felett
$~4~
B~magy. ny. külf.%~5~
B~65 év felett
&~6~
B~elism. kérö sz.'~7~
B~menekült
(~8~
B~országgyűlési )~9~
B~képviselö
*~10~
B~közl. felügy. +~11~
B~igazolv. tulaj.,~12~
B~közl. szolgált.-~13~
B~alkalmazott
.~14~

B~közl. szolgált./~15~
B~alk. családtag 0~16~
B~közl. szolgált.1~17~
B~nyugdíjasa
2~18~
B~hadirokkant
3~19~
B~hadiözvegy
4~20~
B~hadirokkant
5~21~
B~kíséröje
6~22~
B~letiltott
~23~
B~kártya
~24~
B~nem Elektra
~25~
B~kártya
~26~
B~hibás adatú
~27~
B~kártya
~28~
Y~B~899900~8999
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Övezeti díjszabást tartalmazó vonalak:
A menetrendszerű közforgalmi személyszállításban használatos övezeti tarifák a kilométertávolsággal nem lineárisan arányosak, ezért a díjtermék-folytató díjtermék (átszállásos utazás)
típusú bérletviszonylat esetén a két egymáshoz kapcsolódó vonalszakaszra külön-külön váltott
bérletjegy övezetei árainak összege eltér attól, ha a teljes utazási távolságra egyben történik a
bérletváltás. Ezért a díjtermék-folytató díjtermék esetén a kialakuló kilométer-övezetre
egyetlen tételként kerül a bérletérvényesítés elkészítésre.
A jegykiadógép ez esetben a bizonylatra ráírja először a díjtermék, majd a folytató díjtermék
viszonylatát, mindkettőhöz nulla árat megjelölve. Ezt követően az övezethosszúságnak
megfelelő kilométer-távolságra kerül a bérletár meghatározásra. Az ilyen ELEKTRA
Hungaria kártyatranzakció a kártyakezelő egységből mindaddig csak a géppel történik, amíg a
gép be nem fejezte a jegykiadást, a kártyában az érvényesség feltöltés csak ezután következik.
A rekord

B rekord

C rekord

A~899901~99999~|}|~2~0~
A~899902~99999~|}|~2~0~
A~899903~99999~|}|~2~0~
A~899904~99999~|}|~2~0~
A~899905~99999~|}|~2~0~
A~899906~99999~|}|~2~0~
A~899907~99999~|}|~2~0~
A~899908~99999~|}|~2~0~
A~899909~99999~|}|~2~0~
A~899910~99999~|}|~2~0~
A~899911~99999~|}|~2~0~
A~899912~99999~|}|~2~0~
A~899913~99999~|}|~2~0~
A~899914~99999~|}|~2~0~
A~899915~99999~|}|~2~0~
A~899916~99999~|}|~2~0~
A~899917~99999~|}|~2~0~
A~899918~99999~|}|~2~0~
A~899919~99999~|}|~2~0~
A~899920~99999~|}|~2~0~
A~899921~99999~|}|~2~0~
A~899922~99999~|}|~2~0~
A~899923~99999~|}|~2~0~
A~899924~99999~|}|~2~0~
A~899925~99999~|}|~2~0~

X~B~899901~99999~
B~5Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899901~99999~
X~B~899902~99999~
B~10Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899902~99999~
X~B~899903~99999~
B~15Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899903~99999~
X~B~899904~99999~
B~20Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899904~99999~
X~B~899905~99999~
B~25Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899905~99999~
X~B~899906~99999~
B~30Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899906~99999~
X~B~899907~99999~
B~35Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899907~99999~
X~B~899908~99999~
B~40Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899908~99999~
X~B~899909~99999~
B~45Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899909~99999~
X~B~899910~99999~
B~50Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899910~99999~
X~B~899911~99999~
B~55Km
!~1~

X~C~899901~99999~
C~102~
Y~C~899901~99999~
X~C~899902~99999~
C~140~
Y~C~899902~99999~
X~C~899903~99999~
C~191~
Y~C~899903~99999~
X~C~899904~99999~
C~254~
Y~C~899904~99999~
X~C~899905~99999~
C~318~
Y~C~899905~99999~
X~C~899906~99999~
C~381~
Y~C~899906~99999~
X~C~899907~99999~
C~445~
Y~C~899907~99999~
X~C~899908~99999~
C~508~
Y~C~899908~99999~
X~C~899909~99999~
C~572~
Y~C~899909~99999~
X~C~899910~99999~
C~635~
Y~C~899910~99999~
X~C~899911~99999~
C~699~
Y~C~899911~99999~
X~C~899912~99999~
C~762~
Y~C~899912~99999~
X~C~899913~99999~
C~826~
Y~C~899913~99999~
X~C~899914~99999~
C~889~
Y~C~899914~99999~
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A rekord

B rekord

C rekord

B~övezet
"~2~
Y~B~899911~99999~
X~B~899912~99999~
B~60Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899912~99999~
X~B~899913~99999~
B~65Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899913~99999~
X~B~899914~99999~
B~70Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899914~99999~
X~B~899915~99999~
B~75Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899915~99999~
X~B~899916~99999~
B~80Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899916~99999~
X~B~899917~99999~
B~85Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899917~99999~
X~B~899918~99999~
B~90Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899918~99999~
X~B~899919~99999~
B~95Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899919~99999~
X~B~899920~99999~
B~100Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899920~99999~
X~B~899921~99999~
B~110Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899921~99999~
X~B~899922~99999~
B~120Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899922~99999~
X~B~899923~99999~
B~130KM
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899923~99999~
X~B~899924~99999~
B~140Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899924~99999~
X~B~899925~99999~
B~150Km
!~1~
B~övezet
"~2~
Y~B~899925~99999~

X~C~899915~99999~
C~953~
Y~C~899915~99999~
X~C~899916~99999~
C~1020~
Y~C~899916~99999~
X~C~899917~99999~
C~1080~
Y~C~899917~99999~
X~C~899918~99999~
C~1140~
Y~C~899918~99999~
X~C~899919~99999~
C~1210~
Y~C~899919~99999~
X~C~899920~99999~
C~1270~
Y~C~899920~99999~
X~C~899921~99999~
C~1400~
Y~C~899921~99999~
X~C~899922~99999~
C~1520~
Y~C~899922~99999~
X~C~899923~99999~
C~1650~
Y~C~899923~99999~
X~C~899924~99999~
C~1780~
Y~C~899924~99999~
X~C~899925~99999~
C~1910~
Y~C~899925~99999~

A MÁV-Volán tarifa harmonizáció keretében több övezet megszűnt, bár az előtte inicializált
kártyákon léteznek ilyen övezetek, amelyek a felhasználás során felfelé kerekítettek.
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Jegyzetek
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Kezelő gombok funkciói

Vezérlő gombok II.
Funkció gomb:
Betűtasztatúra
: GT memória
- Bejelentkezés
listázás gomb
- Vevő név, cím megadás
Számtasztatúra
SPACE:
Időkijelzés
- Jegyféleség választás
-Leszálló állomás
& = következő bizony- T = díjtárcába töltés
beállítás
lat szám kijelzés -Db szám beállítás
- Jegykiadási segédgomb:
enter = fejléc kiírás
A és S = regisztráció
-Árbeállítás
$ = elszámolás
P = hitelezett
-Vonalszám / Járatszám
CL = kilépés
- Bérlet érvényesítés
beállítás
# = pakk kiküldés
segédgomb :
-Vevő név, cím beállítás
: Felszálló állomás
F (H) = félhavi
-Díjtárcába töltendő
: változtató gombok
- B = több havi
összeg beállítás
Bérlet segédgomb:
- X = 30 napos
SML (Z): következő havi
() = 0 Ft-s feltöltés
RCL (C): tárgy havi
* = ptg. program esetén rontás jelzés

Vezérlő gombok III.
DEF: Csoportos jegyre állás
!: Jegylista
": Zárás
#: Sztornó *
$: MEB-re állás / Kezelő lista
%: Járatszám megadás / személyi pakk adat kiküldés
&: Átadás-átvétel
/BEB-re állás
SHIFT: Vonalszám kijelzés
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Vezérlő gombok I.
ON:
Bekapcsolás
OFF: Vonalkeresés / segédgomb
MODE: Egyszerűsített számlaformátumra
állás / vevő név-cím előkeresés
: db-ra állás
/ célállomás fel-le
: célállomásra állás / léptető gombok
X : Külső nyomtató / Kártyafeltöltő
bekapcsolás
CL: Törlés
/ : Bankkártyás fizetés
. : Díjtárcából fizetés

