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valós menetrendi mező, valós megálló
jelöléshez
Előzmények
A járműfedélzeti működési változatú EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógépen először
vonalszámot kell beállítani, majd járatszámot, ezt követi a viszonylat beállítás (fel- és leszálló
állomás), végül a menet- ill. bérletjegybizonylat kiadás, ez 5 db kezelési művelet.
Az elővételi pénztári funkciókra alkalmas identifikációs adattárú jegykiadógépnél a járatszám
beállítás elmarad, így ott 4 db kezelési művelettel lehet jegy bizonylatot kiadni.
További kezelés egyszerűsítés (gyorsítás) még az ezredfordulón kialakított gyűjtő vagy más
néven 0-s vonallal lehetséges. A gyűjtővonalon maximum 98 db célállomás adható meg. A
gyűjtővonalnak az a funkciója, hogy a gyakran használt menet- illetve bérletjegy bizonylat
kiadás eltérő vonalak, eltérő viszonylataiba egyetlen vonalon állva, mindössze a célállomás
megváltoztatásával lehessen jegy bizonylatot kiadni. Ekkor 3 db kezelési műveletet igényel az
elővételi pénztári jegy bizonylatolás.
A gyűjtővonal alkalmazásával kiadott bizonylatok lefejtett adatainak sajnálatos módon nem
készült el sem a SZEBIR, sem más bevétel feldolgozó programban az a táblázatos
átkonvertálása, amelynek eredményeként a gyűjtővonal valamely célállomására kiadott
jegybizonylat a valós vonal, egy valós viszonylatának feleljen meg, vagyis a vonalra történő
elővételi értékesítés nyomonkövethetősége gyűjtővonalas jegy bizonylatolás esetére nem
került kidolgozásra.
Az elővételi pénztári jegy bizonylatolás valós vonali, viszonylati gyűjtésének a járműfedélzeti
jegykiadógép feldolgozóprogramjával végezhetőségének biztosítására és az elővételi pénztári
munka további gyorsítására még 2003-ban kidolgozott opciója volt a jegykiadógépnek a
bérletváltó kártya. A kártya egy szabványos méretű (ISO 7810 ID1), diffúziós nyomtatású
plasztik kártya, amelyen 1D-s vonalkóddal ábrázolt a vonalszám, a viszonylat és a féleség. A
bérletváltó kártyán elhelyezhető egy számlázást indító és vevőt azonosító második vonalkód
is.
A vonalkód beszkenelésével lehet a jegykiadógépet a megfelelő vonal, megfelelő
viszonylatára vezérelni és a vonalkódnak megfelelő típusú jegy bizonylatolást
kezdeményezni. Ilyen módon biztosítva a feldolgozó rendszernek, hogy a jegyértékesítések a
majdani érvényességi vonalhoz csoportosíthatóak legyenek a feldolgozás során. Ennél a
bérletváltó kártyás rendszernél, az elővételi pénztári jegykiszolgálás két féle opciója állítható
be:
a.) a vonalkód beszkenelés hatására azonnal elkezdődik a jegy bizonylatolás művelete.
Egy műveletes jegybizonylatolás.
b.) a beszkenelt adat egy további művelettel elfogadható (elindul a bizonylatolás), vagy
törölhető. Két műveletes jegykiadás.
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Itt megjegyezve:
a vonalkódos bérletjegyváltó kártya 18 éves példányainak a mai napig újranyomás nélküli
alkalmazhatóságát két eredeti EMKE eljárás teremtette meg:
a.) egyik: a vonalon a megállóhelyek monoton növekvő számkóddal jelölésének feloldása
az úgynevezett ugráló megállóhely számozás (számkódolás) kezelésével a
jegykiadógép által. Ekkor pl.:
 a vonalon megszűnő 15.-ik megállót kihagyva a 14.-ik után a 16.-ik
következhet
 a 26 megállóhelyes vonalon a 18.-k és 19-ik megálló közé beszúrandó új
megállónak a 27. számkódot adva a 18, 27, 19 megállóhely azonosító kódokat
úgy a jegykiadógép, mint a feldolgozóprogram a helyén érzékeli.
b.) másik: a számlázási cégnév, cím változás esetén csak a jegykiadógépek vonali
pakkbeli vevő név, cím adattárába kell a megváltozott vevő adatot kicserélni.
Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép képes kezelni (beszkenelésre bizonylatolni) a fix áras
(jellemzően helyijárati díjtermékekre) jegyekre felvitt (rányomtatott) termékjelölő vonalkódot,
továbbá vonalkódos előválasztással jegy bizonylatolást végezni. Csatlakoztatható az elővételi
jegykiadógéphez biankó bérletszelvényt kitöltő vagy bérletnyomtató karbon szalagos
nyomtató.
Gyűjtő vonali jegy bizonylatolás valós vonalra, viszonylatra
A 2020. évben kialakult járványveszélyes helyzetben észleltük, hogy megnőtt az elővételi
jegykiszolgálás igénye, ahol viszont a fedélzetihez hasonló módon járatszám és vonalszám
beállítással lehetett (5db illetve 4 db kezelési művelettel) eljutni a jegy bizonylat kiadásig. Az
egyszerűbben, gyorsabban kezelhető gyűjtővonal alkalmazását azonban nem kívánták
bevezetni, mert akkor a feldolgozáskor nem kerülhetne az elővételi jegyforgalom vonalakra
szétválasztásra.
Ezen probléma kezelése érdekében kialakítottunk egy álvonalat: a 00009 vonalszámút,
amelyre összességében 98 db 0-s vagy gyűjtővonali viszonylathoz lehetséges hozzárendelni a
valós vonalszámot és azon a vonalon belül a valós viszonylatot, amelyre majd a bizonylatolt
jegy érvényes lesz. Ezen 00009-es álvonal a módosított elővételi pénztári Volán Számlázó
Programos jegykiadógép programja által automatikusan kezelt, így a pénztárosnak a 0-s
vonalon mindössze a célállomást kell beállítania, és a jegykiadó gombot megnyomni, (két
kezelési művelet) amelynek hatására a bizonylatolás megtörténik, mégpedig oly módon, hogy
a jegy bizonylatolás során a jegyadat személyi pakkba tárolását megelőzi egy vonalszám
személyi pakkba tárolási művelet. Ilyen módon a járműfedélzeti jegykiadógépek
elszámoltatására kialakított program az elővételi jegyforgalmat is helyes vonal, illetve
viszonylat értékekre tudja gyűjteni.
Az 1 tételes jegy bizonylatolás mellett a csoportos jegykiadás lehetséges, amikor nemcsak egy
viszonylatra lehet több darab számmal, hanem egy csoportos jegyen belül többféle
viszonylatra is lehet jegyet kiadni. Ilyenkor a személyi pakkba, minden egyes jegy tétel elé
leírásra kerül annak a valós vonalszáma és viszonylata.
A bizonylatolás végezhető egyszerűsített számla formátumban is, amikor lehetséges a vevő
nevét-címét kézzel beírni, vagy pedig a vonali pakkból számkód alapján azt előkeresni és az
egyszerűsített számla fejlécébe beíratni.
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Elővételi vonali pakk állománygenerálás
Mivel az EMKEH.TXT-ből EMKEH.EMK állományt generáló parancs nem rendezi a
vonalakat szám nagyságrendben a jegykiadógép programja viszont a négyzetes keresési
algoritmusnál növekvő numerikus értékű vonalszám sorozatot vár, ezért a gyűjtővonalat, mint
000000 számú vonalat az állomány első elemének kell betenni, a 2. elemnek egy olyan
000009 számú vonalat, amely a .EMK állomány generálásakor legalább 800 byte helyet foglal
(28 megállóhelyes vonal)
A vonali pakk állomány generálását követően 000009 számú vonal kezdetétől az
EMKEH.EMK állományba be kell tenni (a 000009-es vonalra rámásolni) azt az állományt
(álvonalat), amely a 0-s vonal egyes viszonylataira megmutatja, hogy mi a valós vonalszám,
illetve a fel- és leszálló szám.
A 000009-es vonalszámú álvonal 8 bájtos egységekben tartalmazza a szükséges kódokat,
mégpedig oly módon, hogy az 16 db fél bájtként kezelt.
Az első 6 db félbyte a vonalszám amiből az első 4 a menetrendi mezőszám, a további 2 pedig
az EMKE rendszerében használt menetrendi mezőn belüli útvonal azonosítóját jelenti. Az
1000-nél kisebb menetrendi mező szám érték 0-val elölről feltöltendő.A 13-14. fél bájt a
vonalon a felszálló állomás azonosítója (száma) a 15-16. pedig a célállomásé.
Generálás alapadatai
Az elővételi gyűjtővonal és a hozzátartozó 000009 álvonal generáláshoz szükséges adatokat
egy Exel táblázatba célszerű összegyűjteni ahonnan az EMKE szerviz szakembere elő tudja
állítani a vonali pakkba betöltendő adatokat, beleszerkesztve a jegykiadógép által használt
vonalak állományába.
Elsőként: szükséges összeállítani azon elővételi pénztári helyen leggyakrabban vásárolt
jegyek célállomásának listáját. A táblázat első oszlopába kell az állomás (pályaudvar.
megállóhely) nevet beírni összesen 15 karakter maximális hosszúsággal. (Több útvonalon
elérhető állomás esetén a névben jelölni kell az útvonalat a helyben szokásos módon.)
Figyelembe véve azon tapasztalatot, hogy egy elővételi pénztárban jellemzően olyan
viszonylatra váltanak jegyet, amelynek egyik végállomása az elővételi pénztár. Az ettől
mindkét végpontjában eltérő viszonylatú jegyváltás elenyésző mennyiségű (pl.: SzegedSzentes viszonylatra ritkán vesznek bérletjegyet Hódmezővásárhelyen).
A gyűjtővonalon nem kiadható viszonylatú jegykiadáshoz a gyűjtő vonalról át kell állni a
váltandó viszonylatot tartalmazó vonalra, ott a viszonylatot beállítani majd a jegy bizonylatot
kiadni.
A célállomás neveknek sem abc szerinti rendezése, sem vonalszám növekedés szerinti sorba
állítása nem szükséges. Az összeállított célállomás lista abc sorrendbe rendezett táblázatába a
beállításhoz szükséges számkódot beírva gépkezelési segédtáblázatként lehet használni jegy
bizonylatoláshoz.
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Másodikként: a célállomás táblázatba minden egyes célállomáshoz azegészárú menetjegy
viteldíját kell beírni (a többi jegyféleség viteldíj értékét és a km övezetet a gép maga keresi
elő).
Harmadikként: a célállomás eléréséhez használható vonalszámot és azon a vonalon az annak a
megállónak (jellemzően pályaudvar) számkódját kell a táblázatba beírni ahol az elővételi
pénztárvan (pl.: a Szeged-Kecskemét vonalon a Kisteleki elővételi pénztár, mint jegykiadási
hely nem a 01-es számú). Majd pedig a beírt vonalszámon a célállomás számkódját kell a
táblázat utolsó oszlopába betölteni (lásd 1.sz melléklet).
Minták
Az 1.sz melléklet szerinti (újbóli alkalmazásba vételi adatállomány feltöltésű) gyűjtő vonalat
és 000009-es álvonalat tartalmazó vonali állománnyal töltött vonali pakkal ellátott
jegykiadógéppel Szeged Mars téri elővételi pénztári minták a következők:
2. sz. melléklet: jegy bizonylat kiadások
3. sz. melléklet: jegylista
4. sz. melléklet: lefejtett személyi pakk adatok
5. sz. melléklet: abc sorrendű, kezelőt segítő lista
1. sz. melléklet
Vonali pakk állomány generáláshoz
L e f e j t é s k o r i
Cállállomás
Szeged
Algyő vá.bej.út
Hmvásárhely, Tóa
Hmvásárhely, aut
Sándorfalva aut
Sfalva Csuka u.
Dóc, Községháza
Ópusztaszer, Kh
Baks, aut. vt.
Baks, aut.vt.Kis
Csanytelek
Tömörkény, aut.
Csongrád, aut á.
Szentes, aut.áll
Orosháza, aut.ál
Deszk
Klárafalva
Ferensszállás
Kiszombor
Makó, aut áll.

Előkereső
kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Egész áru viteldíj
0
310
465
560
310
370
465
560
745
840
840
1120
1120
1120
1120
310
370
465
560
650

Felszálló állomás

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Leszálló állomás

22
22
21
18
21
30
34
41
39
47
55
69
39
27
11
15
16
19
22

Vonalszám

5003
5005
5005
5002
5001
5001
5001
5001
5064
5001
5001
5001
5010
51601
5016
50151
50151
50151
50151

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet
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4. sz. melléklet
Jegykiadás személyi pakkból
lefejtett állománya
#~Az utolsó zárás utáni nyitott rész jegyei:~~~~~~~~~~~~~
A~721015~N~200520~E~10.0309~~~~~~~~~
B~200520~135400~12~3~~~~~~~~~~
C~000001~~~~~~~~~~~~~
D~200520~0002647045~26~1~~~~~~~~~~
F~254400~~~~~~~~~~~~~
G~0000~~~~~~~~~~~~~
E~000000~~~~~~~~~~~~~
E~500500~~~~~~~~~~~~~
H~200520~141539~01~21~01~P~560~jegy~km_öv:06~~~~~
E~500100~~~~~~~~~~~~~
H~200520~141600~01~55~02~Č~71200~jegy~km_öv:10~~~~~
E~501000~~~~~~~~~~~~~
H~200520~141600~01~39~03~«~12870~jegy~km_öv:12~~~~~
I~200520~141600~~~~~~~~~~~~
P~200520~141600~000012~~~~~~~~~~~
E~516010~~~~~~~~~~~~~
H~200520~141700~01~27~02~đ~2240~számla~km_öv:12~~~~~
E~501000~~~~~~~~~~~~~
H~200520~141700~01~39~03~ď~1680~számla~km_öv:12~~~~~
I~200520~141700~~~~~~~~~~~~
H~200520~141813~01~39~01~R~0~jegy~km_öv:12~~~~~
E~501600~~~~~~~~~~~~~
H~200520~141814~01~11~01~đ~310~jegy~km_öv:03~~~~~
E~501510~~~~~~~~~~~~~
H~200520~141814~01~15~02~┬~370~jegy~km_öv:04~~~~~
E~502500~~~~~~~~~~~~~
H~200520~141814~01~12~03~Í~90~jegy~km_öv:03~~~~~
I~200520~141814~~~~~~~~~~~~
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5. sz. melléklet
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