Jegykiadógép fejlesztések
2020.

Készült: 2020. december

Készítette: EMKE Kft.

Szerzői jogok fenntartva!

Illetékesek általi használatra!

Tartalomjegyzék
Vezetői összefoglaló ................................................................................................................................ 3
2020. évi alkalmazás fejlesztései az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógépnek ............................... 4
Előzmények bemutatása....................................................................................................................... 4
2020. évben végzett fejlesztések az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógépek használati értékének
szinten tartása érdekében ...................................................................................................................... 6
1 Vonali pakkba töltött vevőtörzs adatállomány adószámmal kiegészítési eljárásának kidolgozása
jellemzően pénztárgépek esetére.......................................................................................................... 6
2 Elővételi pénztári gyűjtővonal újraalakítása.......................................................................................... 6
3 VSzP programos jegykiadógépi számlára az adószám megadás lehetőségének kialakítása a program
továbbfejlesztésével ............................................................................................................................. 6
3 a) Módosított kézi vevő adatbevitel .................................................................................................. 7
3 b) Pakkból vett vevő azonosító név, cím adathoz adószám kézi hozzáírása .................................... 7
3 c) Vevő adószám betárolás a vevőadatokhoz ................................................................................... 7
4 A bérletváltó kártyás vevő állomány egy részének adószámmal ellátása ............................................. 7
5 POS terminál közvetlen kapcsolata a jegykiadógéphez ........................................................................ 7
6 Adószám kezelésnek kiterjesztése a járműfedélzeti jegykiadógépekre................................................. 7
2020. évben végzett EMKE 2010-1/M jegykiadógéphez kapcsolódó fejlesztések részletezése ...... 8
1 Vonali pakkba töltött vevőtörzs adatállomány adószámmal kiegészítési eljárásának kidolgozása
jellemzően pénztárgépek esetére.......................................................................................................... 8
Vevőtörzs adatállomány jellemzői....................................................................................................... 8
Thermonyomtatós jegykiadógép ........................................................................................................ 10
Hagyományos szerkezetű vevő adatba rejtett vevő adószám ............................................................ 11
2 Elővételi pénztári gyűjtővonal újraalakítása valós menetrendi mező, valós megálló jelöléshez ........ 13
Az elővételi pénztári jegykiadógép kezelés további egyszerűsítése .................................................. 14
Új gyűjtővonali jegybizonylatolás, valós vonalra, viszonylatra ........................................................ 14
Elővételi vonali pakk állománygenerálás (gyűjtő- és álvonallal együtt) ........................................... 15
Álvonal generálás alapadatai ............................................................................................................. 15
3 VSzP programos jegykiadógépi számlára az adószám megadás lehetőségének kialakítása a program
továbbfejlesztésével ........................................................................................................................... 21
3 a) Kézzel beírt vevő név, címhez adószám bevitelt biztosító VSzP program módosítás ............... 21
3 b) Pakkból vett vevő azonosító név, cím adathoz adószám kézi hozzáírása .................................. 22
3 c) Vevő adószám betárolás a vevőkódhoz ...................................................................................... 23
4 A bérletváltó kártyás vevőállomány egy részének adószámmal ellátása ............................................ 31
5 POS terminál közvetlen kapcsolata a jegykiadógéphez ...................................................................... 34
6 Járműfedélzeti jegykiadógépekre kiterjesztése az adószám kezelésnek ............................................. 39

2

Vezetői összefoglaló
Az EMKE Kft. az EMKE2010-1/M típusú jegykiadógépek szervizellátására kötött szolgáltatási
szerződése keretében – külön térítés nélkül – a jegykiadógépek jogi és szerkezeti lehetőségein
belül térítésmentesen dolgozott ki 2020. évben is a jegykiadógépek programjának olyan
működésbeli módosításait, amelyekkel a szakmai és rendeleti, törvényi előírásoknak
legmegfelelőbb funkcionalitását biztosítja a gépeknek.
A számlán, egyszerűsített számlán kötelező vevő adószám feltüntetés biztosítására
szükségmegoldásként – amely egyedüli lehetőség a pénztárgépi programos gépek esetében –
kidolgozásra került Cégünk részéről a vonali pakkba tölthető 2 x 64 bájtos vevő törzsadatba az
adószám megadás ideiglenes lehetősége.
A számlázó célgép programos (VSzP) jegykiadógépek esetében a vevő adószám számlára ráírása
a VSzP programmódosításával vált lehetővé. Ekkor a:
 jelentkező új vevők (új számlaalany) esetén a kézi név, cím mellett az adószám megadása
és személyi pakkba tárolása megvalósításra került,
 azon vevő adatok esetén, amelyek kódszámmal kerülnek a vonali pakkbeli vevő
törzsadattárból előkeresésre és a jegykiadógéppel a számlára ráírásra, de nincs
adószámuk a vevő törzsadattárban, a jegykiadógép kéri a kézi adószám megadást,
 amennyiben a vevő törzs tartalmazza az adott vevő adószámát, akkor a kódszámmal
kiválasztott vevő számlájára a név, cím után az adószám automatikusan kinyomtatásra
kerül.
A kézi adószám megadás a gép identifikációs adattára által szabályozottan teljes 13 karakteres
vagy 8 karakteres rövid formában történhet.
Újabb fejlesztésként a követelményekhez igazításra került az elővételi pénztári jegykiadást
gyorsító gyűjtővonal rendszer. A fejlesztés eredménye: a gyűjtővonali jegykiadás ezt követően a
gyűjtővonal helyett, önműködően a tényleges menetrendi mező tényleges viszonylatára történhet.
A bérletváltó kártyát használó, volt DAKK Zrt-s elővételi pénztárak számára a bérletváltó kártya
használat megőrzése érdekében az EMKE Kft. által a vevő törzsadat állomány jelentős részének
(több mint 5.000 db) adószámmal történő kiegészítése megtörtént. Ezen adatállomány biztosítja a
bérletváltó kártya rendszer tovább használatát.
A készpénzkímélő fizetés, a személyek közötti kontaktusok számának csökkentését
szolgálandóan az ezredfordulót követően a jegykiadógéphez illesztett (becsatlakoztatott)
vezetékes kommunikációjú POS terminál helyett egy korszerűbb, pay-pass fizetésre és vezetékes
vagy GSM kommunikációra képes POS terminál illesztése megoldásra került.
A VSzP programos jegykiadógépek adószám kezeléssel módosított változatát – üzemi tesztelés
után – javasoljuk a gépekbe cseréléssel használatba venni.
Kelt, Szeged, 2020. 12. 28.
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2020. évi alkalmazás fejlesztései
az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógépnek
Előzmények bemutatása
Az EMKE Kft. az általa birtokolt jegykiadógép szabadalom, mint egy iparilag alkalmazható
műszaki megoldás hasznosításaként 1994. évben kifejlesztette az EMKE 2010-1/M típusú
jegykiadógépét. A jegykiadógép, mint mű, szerzői jogi védelem alá is tartozik. A mű szerzői
jogvédelme kiterjed az 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) c) pontja alapján a működtető
szoftverekre, h) pontja alapján annak dizájnjára, az l) pontja alapján a műszaki terveire, p) pontja
alapján pedig a gyűjteményesen létrehozott adatbázisaira.
Az EMKE Kft. a jegykiadógépét szerkezetére nézve tulajdon átadással, míg a szoftvere esetében
használatba adással értékesítette vásárlói felé. A szoftver használati jog lehetővé teszi a gyártó
részére, hogy azt üzleti érdekei alapján a használat során megjelenő előírásokhoz, igényekhez
hozzáigazítsa azt és a jegykiadógépekbe betöltse.
A jegykiadógépekre gyártó szervizellátóként átalánydíjas javító szolgáltatást nyújt, amelynek
keretében (az átalánydíjba foglaltan) a rendeleti és törvényi előírások kielégítését a jegykiadógép
szerkezet nyújtotta határon belül térítésmentesen biztosítja a felhasználók részére.
A jegykiadógép az eltelt évek során több kiegészítést kapott, amelyek vázlatos bemutatása a cég
honlapján a Termékek menüpont alatt EMKE jegykiadógép ismertető címen elérhető.
A vizsgáztatott jegykiadó pénztárgépi státuszba 1995-ben történt belépést követően 2000, 2006,
2010 években minden gépre kiterjedő érvényű, újabb funkciókkal kiegészített működéssel került
az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép engedélyeztetésre.
A 48/2013 (november 15.) NGM rendelet alapján ez a típus szerkezeti kiépítettségéből
kifolyólag alkalmatlanná vált a pénztárgép minősítés megtartására, üzemszerű használatra.
Tovább használati lehetőségként jelent meg a pénztárgépi státuszból kivonás, majd a 23/2014
(június 30.) NGM rendelet követelményeit kielégítő számlázó célgéppé alakítás.
A számlázó célgépként működő jegykiadógépek az ÁFA törvény 2018. július 01-től hatályos
rendelkezését: a 100.000,-Ft-ot elérő ÁFA tartalmú számlák azonnali NAV bejelentésének
lehetőségét ugyan nem teljesítette, de a rendeletet nem sértette, mert a 100.000,-Ft-os ÁFA
értéktartomány megközelítése sem fordul elő a jegykiadógép alkalmazási gyakorlatában. 2018.
évben kifejlesztettük a NAV kapcsolati modult a jegykiadógéphez, azonban ezen kiegészítő
szerkezeti rész érdekeltek felé történő jelzése ellenére sem kipróbálásra (tesztelésre), sem pedig
üzemi próbára nem került.
2018. évben a közlekedési szakmai fórumokon, konferenciákon ismét előkerült a jegy
ellenértékének készpénzt helyettesítő bankkártyával történő fizetési lehetőségének igénye, erre
reagálva jeleztük: a jegykiadógéphez még az ezredfordulón kifejlesztett mágnes csíkos
bankkártya terminál (POS terminál) helyett a legújabb, pay-pass fizetésre alkalmasat is
csatlakoztatni tudjuk. Ezen jelzésünk is visszhang nélkül maradt.
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A hatályos ÁFA törvény szerint 2020. július 01.-től már az ÁFA tartalmától függetlenül minden
számlát valós időben a NAV felé kellene továbbítani, amihez a számlázó célgépesített
jegykiadógép hardver kiépítettséggel nem rendelkezik. Bár a thermonyomtatós változathoz 2018.
évben NAV kapcsolati modult kifejlesztettük.
További probléma, hogy ma már az egyszerűsített számlára az érvényben lévő ÁFA törvény
szerint vevő adószám feltüntetést a kezelő által bevitt vevő név-cím mellé sem a használatos
pénztárgépes, sem a számlázó célgép programos jegykiadógép jelenleg nem tudja megoldani.
Ezen problémát, mint kezelhető igényt szintén jelezte az EMKE Kft. az illetékesek felé. A
jelzésre reagálás hiányában saját kútfőből indított fejlesztést végezve került előállításra az
adószám megadás lehetősége a bérletváltó kártyás elővételi pénztári alkalmazás esetére, amely
jóváhagyás nélkül használt. A járműfedélzeti, adószámos, egyszerűsített számla kiállítást
megvalósító, elkészített VSzP program módosítások felhasználói vizsgálatának megkezdését
várjuk.

Megjegyezve:
A járműfedélzeti jegykiszolgálás bevételtechnikai körülményei erősen megfontolandóként
exponálják az utas által a járműfedélzeten igényelt egyszerűsített számla kiállítás módjának,
körülményeinek kérdését.
Tekintve:
1. a menetrendszerű közösségi közlekedés fő paraméterének (a menetrendszerűség)
teljesítése a fő követelmény, amelybe nem fér bele a számla különféle okokból
történő NAV elfogadás visszautasítása esetén végzendő számla korrekciók
végrehajtása.
2. a járműfedélzeten végzett jegykiszolgálás, sztornózás ellenőrizetlen voltának
következtében a gépkocsivezető általi bevétel úgynevezett előkészített bevételnek
tekintendő, amelyből tényleges bevétel a gépkocsivezető elszámoltatása után
keletkezik.
3. az elszámoltatást követően – akár teljes körűen gépesítve – bocsátható ki a vevő
részére, illetve küldhető meg a NAV felé a menet- v. bérletjegyről a számla. Ezen
eljárás a járműfedélzeten támogatására – a korábbi években az EMKE részéről közzé
tett – egyszerűen, gyorsan kiadható nevesített jegy szolgálhat.
(link: http://www.emkekft.hu/Jegykiadogep%20munkaanyag%201.6.pdf anyag 7.
oldala vagy az EMKE Kft. honlapján az EMKE Kft. menüpont alatt a Jegykiadógép –
az EMKE Kft. koncepciója címen.)
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2020. évben végzett fejlesztések
az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógépek használati értékének szinten tartása érdekében

1 Vonali pakkba töltött vevőtörzs adatállomány adószámmal kiegészítési
eljárásának kidolgozása jellemzően pénztárgépek esetére
Mintegy szükségmegoldásként kidolgozott eljárás, amely a pénztárgépi státuszú gépek esetében
is használható. Az egyszerűsített számlán a vevő adatok megjelenítését szabályozatlanul
biztosítja. A szükségmegoldás lényege: a vevő törzs név vagy cím adata, amennyiben nem
haladja meg a 47 bájtot, oda 17 karakter hosszban a vevő adószáma beírható „Asz:” adat jelölés,
majd az adószám „Asz:12345678-N-XX” formában. Ez az eljárás esztétikailag nem biztosít
igényes vevőadat megjelenítést. A pénztárgépi programos jegykiadógépek esetében egyetlen
lehetséges megoldás. Pontosabban részmegoldás, mert az új vevők részére begépelt adatok nem
terjednek ki az adószámra. A vonali pakkból vett vevő név, cím adat automatikusan beíródik a
számlára, de a vevő adószámának pótlólagosan a számlára íratását a VOLÁN5M3 program nem
biztosítja.

A számlázó célgép programos (VSzP) jegykiadógép program
módosítása, továbbfejlesztése
Ez évben – ugyan szakmai párbeszéd nélkül – felfrissítettünk, bővítettünk, illetve létrehoztunk
olyan megoldásokat amelyek – megítélésünk szerint – a használhatóságát javítják a számlázó
célgépes jegykiadógépeknek. Ezek az elkészültük sorrendjében:

2 Elővételi pénztári gyűjtővonal újraalakítása
A Szeged, Mars téri elővételi pénztári használatra kidolgozott gyűjtővonal aktualizálásra került a
célállomások tekintetében. Módosításra került az elővételi használatú program, hogy a
jegykiszolgálást gyorsító célállomási jegykiadás eredményének lefejtése során a vásárolt jegy
valós vonalszáma és azon belül a valós viszonylata kinyerhetővé váljon. Ismertté téve ezzel a
tényleges utazási viszonylatát a jegyváltó utasoknak.

3 VSzP programos jegykiadógépi számlára az adószám megadás lehetőségének
kialakítása a program továbbfejlesztésével
A módosítás során meghagytuk azt a különbséget, amely a pénztárgépes programok
egyszerűsített számla vevő adatainak megjelenítésében a ’90-es években alakult ki. Ez az eltérés
első rátekintésre tájékoztatja az elszámoltatót (vagy más illetékest), hogy a vevő törzsből
nyomtatottak-e a számlára a vevő adatai (ekkor a vevő „NÉV:” és „CÍM:” adatjelölő szöveggel
kezdődnek) vagy új vevőként kézzel beírottak azok (ekkor nincs jelölő szöveg).
Az adószám következőkben felsorolt számlára nyomtatási lehetőségei egységesen az „Asz:”
jelölő szöveget írják ki.
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3 a) Módosított kézi vevő adatbevitel
A vonali pakkban nem tárolt vevő név, cím adatok adószám kiegészítéssel történő beírásának
biztosítása, amely egységes, nyomtatásban áttekinthető vevő adat képet (név, cím, adószám
sorrend) eredményez. A módosítás személyi pakkba történő adattárolása támogatja új vevők adat
felvételét a vevőtörzs adatállományba. A kézzel beírt adószám a lefejtés után elektronikus tovább
feldolgozáshoz, vevő adatbázisba kigyűjtéshez rendelkezésre áll (a bevétel feldolgozó program
számára, mint a vevő cím adat).
A számlakészítésnél a kézi vevő adatok beírásakor a név, majd a cím után az adószám kötelező
megadását várja a módosított program.
3 b) Pakkból vett vevő azonosító név, cím adathoz adószám kézi hozzáírása
Azon vonali pakkból vett vevő adatok esetében, amelyekhez nem tartozik adószám, ott az
automatikus számla vevőadat beírás meg áll a név, cím kinyomtatása után és kézi adószám
megadást kér a VSzP program. Ez esetben az adószám csak a számla 2. példányáról gyűjthető,
mert ekkor a személyi pakkba tárolás nem megoldható, ugyanis a bevétel feldolgozó programok
az adószám külön kezelésére jelenleg nem felkészültek.
3 c) Vevő adószám betárolás a vevőadatokhoz
A VSzP programmódosítása felismeri a vevő név vagy cím mezőjének utolsó 16 bájtjára írott
adószám adatot, amit a nyomtatásban mindig név, cím, adószám sorrendben jelenít meg.
A kézi adószám megadás gép által elvárt hossza a gép identifikációs adattárában tárolt.
Lehetséges a 13 karakteres teljes adószám vagy a 8 karakteres méret beállítása.

4 A bérletváltó kártyás vevő állomány egy részének adószámmal ellátása
A 2003. évtől a volt Tisza Volán Zrt-nél használt bérletváltó kártyás kezelésű vevőtörzs, amely
mintegy 19.000 elemű saját forrásból vásárolt társas vállalkozói adószám kiegészítéssel került
ellátásra több mint 5.000 vevő esetében.

5 POS terminál közvetlen kapcsolata a jegykiadógéphez
A korábban közvetlenül csatlakozó mágnescsíkos bankkártya kezelő (POS terminál) helyett egy
pay-pass fizetésre alkalmas terminál csatlakoztatása. A jegykiadó és a POS egymással
közvetlenül áll kapcsolatban mind addig nem fejezi be a jegykiadógép a bizonylatolást, amíg a
POS vissza nem jelez. A visszajelzéstől függően jelzi a bankkártyás fizetést és kp kímélő
gyűjtőbe helyezi a bevételt, vagy lerontja a bizonylatot a kapott negatív visszajelzés
eredményeként. A negatív eredmény okát a POS a jegykiadógéppel a jegybizonylatra ráíratja.

6 Adószám kezelésnek kiterjesztése a járműfedélzeti jegykiadógépekre
A járműfedélzeten használatos, kizárólag vonal- és járatszám megadás után, viszonylatra
lehetséges menet- és bérletjegy bizonylatolás egyszerűsített számla formátumú kiadása esetén
úgy a kézzel beírt vevő adatok, mint a vonali pakkbeli vevőtörzsből a bizonylatra nyomtatott
vevő adatok esetében lehetséges az adószámot megadni. (Mint a 3a), 3b), és 3c) pontokban írott
eljárások.)
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2020. évben végzett

EMKE 2010-1/M jegykiadógéphez kapcsolódó
fejlesztések részletezése

1
Vonali pakkba töltött vevőtörzs adatállomány adószámmal
kiegészítési eljárásának kidolgozása
jellemzően pénztárgépek esetére
A vevőtörzs adatállomány az ismételten (legalább havi ciklikussággal) jelentkező utasok
(törzsutasok) által igényelt egyszerűsített számla bizonylatok jegykiadógéppel történő
egyszerűsített kiállításának adatállománya (adatbázisa).
Vevőtörzs adatállomány jellemzői
A jegykiadógép vevőtörzs adatállománya a vonali pakkban helyezkedik el. A jegykiadógép
identifikációs adattárának egy paramétere jelöli ki a név, cím adatállomány kezdetének címét
(helyét) a vonali pakkban (nagy pakk 3.-ik, FLASH pakk általában 8-ik, a volt Tisza Volán Zrt.
a 6-ik 64 kbyte-os modul). Az identifikációs adattár egy másik paramétere pedig azt jelöli ki a
név, cím állomány rekordhosszúsága mekkora (32/64 bájt). A vonali pakkba töltött vevő
adatállomány szerkezetének és a jegykiadógép identifikációs adattár beállításának szinkronban
kell lenni.
A vonali pakkban tárolt vevő azonosító adatot a jegykiadást végző személy egy számkód
beírásával vagy egy számkódot tartalmazó vonalkód beszkenneléssel tudja a jegykiadógéppel
előkeresni. A számkód beírással előkeresett vevő név első 26 karaktere kiíródik a kezelő
kijelzőre, lehetővé téve annak ellenőrzését (elkerülve a téves vevőnek kiállított számlát – ami
használatra alkalmatlan).
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 a
vevőadatot és nem tudja azt betölteni, ezért nem találtként kezeli a beállított vevő számkódot.
A név, cím adatállomány minden egyes tagja két 32 vagy 64 bájtos rekordra bontott, a vevő
adat így összességében 64 vagy 128 bájtos. Mindkét rekord utolsó karaktere lehet nyomtatható,
mert a jegykiadógép programja maga pakolja a rekord után a soremelés karaktert. Szintén a
program tördeli a nyomtatóhoz illeszkedő karakterszámúra a nyomtatási sor képekbe a
rekordokat. Üres adattartalmú nyomtatási sor nem kerül megjelenítésre.
 64 bájtos rendszer: A név rekord szabadon állítható része 28 karakter. A második rekord a
cím adat, azonban itt nem vizsgált a kezdő karakter sorozat, ezért minden egyes karaktere
(32 karakter) a vevő cím leírására használható. A „Cím:” szöveg elhagyása a nyomtatásban
(az egyszerűsített számla bizonylaton) mindössze esztétikai problémát jelent.
 128 bájtos rendszer: A név rekord szabadon állítható része 60 karakter. A cím rekordé 60
(vagy a „Cím:” elhagyásával 64).
A rekordhosszúság egy vonali pakk állományban csak 32 vagy 64 bájt lehet. A volt Tisza
Volán Zrt. területén a nagy vonali pakk használata következtében a 32 bájtos méret használt.
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A mechanikus nyomtatós jegykiadó pénztárgépek esetében a 2 x 64 bájtos méretű vevő adat
használatánál 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
karaktereket új sorba akarjuk nyomtatni, akkor a 32.-iktől a 37.-ik karakterig szóközt kell
beírni, majd ezt követheti a nyomtatandó karakterek sorozata. A rekordok fix hosszúságúak,
ezért az értéktelen pozíciók hexa 00-val töltendőek fel. (A space kinyomtatódik!)
A VSzP programos jegykiadógépek esetében, ha egy rekordban a nyomtatható karakterek
száma (bele értve a space karaktereket is) meghaladja a 32-t, akkor csak 32-t ír az első sorba, a
többit a másodikba. A második sorok 4 pozícióval jobbra behúzottak, hogy az első sorral
azonos pozícióból induljon a változtatható adattartalom nyomtatása.
A név, cím adatállományba beírható karakterkódok a Microsoft 852-es kódlap szerinti
karaktereket jelenítik meg a kinyomtatásban.
2 x 32 bájtos szerkezetű vevőtörzs adatállomány:
NÉV:DENSO Magyarország Kft.ÿÿÿÿÿ
CIM:Sz.fehérvár, Holland F. 14.*
NÉV:HM Bakony HarckiképzöKözpon
CIM:Várpalota, Ćrpád u. 1.******
NÉV:MĆV Zrt. Várpalota**********
CIM:Várpalota, Vasútállomás*****
NÉV:BABATI JANOS****************
CIM:1213 BUDAPEST SztIstvan 92/A

2 x 64 bájtos szerkezetű vevőtörzs adatállomány:
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

Kitöltő karakter magyarázat:
*= H20 (space)
ÿ= H00
¤= H00
A név, cím adatok modulonként kereshetőek elő (címezhetőek). Egy modul 64 kbájt méretű, a
2x32 karakteres név, cím állományból 1024 db név fér egy modulba. A 2x64 karakteresből 512
db. A kezelő által beírandó az előkeresést biztosító címzés 0-tól 1023-ig, ill. 511-ig terjed. Az
egyszerűbb használat érdekében a gyakori (nagy db számú) egyszerűsített számla igényű
vevőket célszerű volt eredetileg a lista elejére elhelyezni, hogy 1-2 számjegy beírásával a vevő
adatai előkereshetőek legyenek, mert a jegykiadógép nem várja el baloldalról a nulla feltöltést.
Egy modult meghaladó vevő állomány esetén a következő modult kell használni. Ekkor a cím
nem sorfolytonosan növekedik, hanem egy 10000 többlettel indul. Tehát a második név, cím
tároló modul első eleme az 10000 lesz, míg az utolsó eleme 11023 vagy 10499. A harmadik
modulban letárolt vevő adatok legelső eleme pedig 20000 lesz és így tovább…
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Thermonyomtatós jegykiadógép
Az eredetileg 2013. december 31.-ig használható AP206 engedély számú pénztárgépi
programos EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép VSzP programmal számlázó célgéppé
alakításának lehetőségét a 23/2014 számú NGM rendelet teremtette meg. A számlázó célgép
esetében szabadon alakíthatóvá vált a konstrukció úgy a hardver, mint a szoftver, ami
körülmény lehetővé tette a XXI-ik századra lassú működésű mechanikus nyomtató thermóra
cserélését a gépben. A VSzP program a bizonylat sorszámozás és a sztornó művelet kivételével
mindenben azonos a pénztárgépivel (ami lehetővé tette az áttérés komplikáció, kezelői oktatás
stb. nélküli megvalósítását).
A thermonyomtató eltérő jegypapír és karakter mérete ellenére a vevői adatok megjelenítése
terén változtatásokat nem tartalmaz tekintve, hogy egy 4 soros vevő adat kinyomtatása nem
növeli az egyszerűsített számla nyomtatás időtartamát számottevően.
Karakterekszáma a 64B és 128B adatállományokban:
64 bájt
(1-1 sorosadatmegjelenítés)
NÉV: +28 karakter
32 karakter

128 bájt
(2-2 sorosadatmegjelenítés)
NÉV: +60 karakter
64 karakter

Fejléc szerkesztési minták 2x64 bájtos vevő név, cím adatokkal
Jelenleg használatos név, cím tárolás és megjelenítés

0123456789ABCDEF
NÉV:Ez egy 32 ka
rakteres rövid n
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
CIM:Ez egy 32 ka
rakteres rövid c
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤ = hexa 0
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Hagyományos szerkezetű vevő adatba rejtett vevő adószám
Különösen a pénztárgépi programos jegykiadógépek esetében a gép programjának
változtathatatlansága következtében az nem képes önálló adószám kezelésre. Egyetlen lehetőség:
a vonali pakkban tárolt név vagy cím adatok végére az adószám kiegészítés beírása. Ez nem
egységes név, cím adószám megjelenítést eredményez a nyomtatásban. Az új vevők részére
készülő kézzel beírt adatú számla név és cím sora egyaránt 32 bájtos lehet, így oda bizonytalan
az adószám beírási lehetőség.
Ez az eljárás mintegy szükségmegoldás használható, amelynek egy lehetséges vonali pakkbeli
adattárolását és nyomtatási képét a következő ábra mutatja:
Két soros név vagy cím adószám behelyezési lehetőséggel
mechanikus nyomtatós jegykiadógép esetében
pénztárgépi programos gép

számlázó célgép programos

0123456789ABCDEF
NÉV:Ez már 128 k
arakteres név me
ző ide lehet az
adószámot beírni
CIM:Ez már 128 k
arakteres cím me
ző itt is lehet
adószámot beírni

Megjegyzés:
a 128 karakter valójában a 64 karakteres név és cím adat együttes hossza
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Egysoros név vagy cím adat után behelyezett adószámos számla bizonylat nyomtatási képe:

NÉV:Ha elég 32 k
arakter névnek!!
Asz:12345678-N-X
X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
CIM:Ha elég 32 k
arakter címnek!!
Asz:12345678-N-X
X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤ = hexa 0
NÉV:Ha elég 32 k
arakter névnek!!
Asz:12345678
-N-XX¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
CÍM:Ha elég 32 k
arakter címnek!!
Asz:12345678
-N-XX¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Megjegyzés:
A szerkesztés során a „CIM” szöveg elhagyható, illetve oda pl.: a vevő, címhez tartozó
irányítószám írható.
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2
Elővételi pénztári gyűjtővonal újraalakítása
valós menetrendi mező, valós megálló jelöléshez
a) Bevezető
Az elővételi pénztári menet- és bérletjegy vásárlás nem törvényszerűen áll összefüggésben az
utazás megkezdésével. Jellemzője az is, hogy az egymás után következő jegyváltó személyek
különböző menetrendi mezőkbe kérnek jegyet. Előfordul még az esetben is a különböző
vonalra történő jegyváltás, ha egy családfő vásárol bérleteket, mert egyik családtag sem utazik
(pl.: munkába, oktatásra) oda, ahová a jegyet vásárló. Az viszont jellemzője az elővételi
pénztári jegyváltásnak, hogy a vásárolt jegyek viszonylatának egyik végpontja éppen a
jegyvásárlás helye. A járműfedélzeti jegyvásárlás viszont rendre összefüggésben van az éppen
kezdődő utazással, ebből következően minden utas ugyanarra a vonalra, járatra, de azon belül
különböző viszonylatokra vált jegyet. Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép programja
paraméterezéssel képes kiszolgálni a tipikus jegykiadási igényeket, hogy a különböző
esetekben minél egyszerűbb kezeléssel, minél egyszerűbben lehessen az utast jeggyel ellátni.
A 90’-es évek óta EMKE szlogen: az „Egy gomb (nyomás), egy jegy (kiadás)”. (Ez valójában
akkor áll fenn, ha ugyanazon viszonylatú a következő jegy.)
b) Gépkezelési alapváltozatok
o A járműfedélzeti működési változatú EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógépen először
vonalszámot kell beállítani, majd járatszámot, ezt követi a viszonylat beállítás (fel- és
leszálló állomás), végül a menet-, ill. bérletjegybizonylat kiadás, ez 5 db kezelési művelet.
Persze a járműfedélzeten a járatra beállítása után a következő járatig a jegykiadás már
csak 3 művelet.
o Az elővételi pénztári funkciókra alkalmas identifikációs adattárú jegykiadógépnél a
járatszám beállítás elmarad, így ott 4 db kezelési művelettel lehet jegybizonylatot kiadni.
Ha két egymás utáni jegykiadás ugyanazon vonal, ugyanazon viszonylatára kell, hogy
történjen, akkor a jegyismétlés egy gombnyomásra előáll, ez azonban ritka eset.
További elővételi pénztári jegykiadógép kezelés egyszerűsítést (gyorsítást) biztosít az
ezredfordulón kialakított gyűjtő vagy más néven 0-s vonal használata. A gyűjtővonalon
maximum 98 db célállomás adható meg. A gyűjtővonalnak az a funkciója, hogy a gyakran
használt menet-, illetve bérletjegy bizonylat kiadás eltérő vonalak, eltérő viszonylataiba
egyetlen vonalon állva, mindössze a célállomás megváltoztatásával lehessen jegybizonylatot
kiadni. Ekkor 3 db kezelési műveletet igényel az elővételi pénztári jegybizonylatolás.
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 nyomon követhetősége gyűjtővonalas jegybizonylatolás esetére nem
került kidolgozásra. Aminek következtében a gyűjtővonali jegyértékesítésről csak korlátozott
statisztika készíthető. (Övezet megállapítható, de valós menetrendi mezőre érvényesség nem.)
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Az elővételi pénztári jegykiadógép kezelés további egyszerűsítése
Az elővételi pénztári jegy bizonylatolás valós vonali, viszonylati gyűjtésének a járműfedélzeti
jegykiadógép feldolgozó programjával végezhetőségének biztosítására és az elővételi pénztári
munka további gyorsítására született meg a vonalkódos jegykiadás vezérlés, majd 2003-ban
került opcióként kidolgozásra a jegykiadógéphez a bérletváltó kártya. A kártya egy
szabványos méretű (ISO 7810 ID1), diffúziós nyomtatású plasztik kártya, amelyen 1D-s
vonalkóddal ábrázolt a vonalszám, a viszonylat és a féleség. A bérletváltó kártyán
elhelyezhető egy számlázást indító és vevőt azonosító második vonalkód is.
A vonalkód beszkennelésével lehet a jegykiadógépet számlázásra állítani és a vevő adatait a
számlára írni, majd a bérletváltó kód beszkennelésével a megfelelő vonal, megfelelő
viszonylatára vezérelni és a vonalkódnak megfelelő típusú jegy bizonylatolását
kezdeményezni. Ilyen módon biztosítva a feldolgozó rendszernek, hogy a jegyértékesítések a
majdani érvényességi vonalhoz csoportosíthatóak legyenek a feldolgozás során. Ennél a
bérletváltó kártyás rendszernél, az elővételi pénztári jegykiszolgálás két féle opciója állítható
be:
a.) a vonalkód beszkennelés hatására azonnal elkezdődik a jegybizonylatolás művelete.
Egy műveletes jegybizonylatolás.
b.) a beszkennelt adat egy további művelettel elfogadható (elindul a bizonylatolás), vagy
törölhető. Két műveletes jegykiadás.
Itt megjegyezve:
a vonalkódos bérletjegyváltó kártya 18 éves példányainak a mai napig újranyomás nélküli
alkalmazhatóságát két eredeti EMKE eljárás teremtette meg:
a.) egyik: a vonalon a megállóhelyek monoton növekvő számkóddal jelölésének feloldása
az úgynevezett ugráló megállóhely számozás (számkódolás) kezelésével a
jegykiadógép által. Ekkor pl.:
 a vonalon megszűnő 15.-ik megállót kihagyva a 14.-ik után a 16.-ik következhet
 a 26 megállóhelyes vonalon a 18.-k és 19-ik megálló közé beszúrandó új
megállónak a 27. számkódot adva a 18, 27, 19 megállóhely azonosító kódokat úgy
a jegykiadógép, mint a feldolgozó program a helyén érzékeli.
b.) másik: a számlázási cégnév, cím változás esetén csak a jegykiadógépek vonali
pakkbeli vevő név, cím adattárába kell a megváltozott vevő adatot kicserélni.
A vonalkódos rendszerben az EMKE 2010-1/M jegykiadógép képes kezelni (beszkennelés
hatására bizonylatolni) a fix áras (jellemzően helyijárati díjtermékekre) jegyekre felvitt
(rányomtatott)
termékjelölő
vonalkódot,
továbbá
vonalkódos
előválasztással
jegybizonylatolást végezni. Csatlakoztatható az elővételi jegykiadógéphez biankó
bérletszelvényt kitöltő vagy bérletnyomtató karbon szalagos nyomtató.
Új gyűjtővonali jegybizonylatolás, valós vonalra, viszonylatra
A 2020. évben kialakult járványveszélyes helyzetben észleltük, hogy megnőtt az elővételi
jegykiszolgálás igénye, ahol viszont a fedélzetihez hasonló módon járatszám és vonalszám
beállítással lehetett (5 db, illetve 4 db kezelési művelettel) eljutni a jegybizonylat kiadásig. Az
egyszerűbben, gyorsabban kezelhető gyűjtővonal alkalmazását azonban nem kívánták ismét
bevezetni, mert akkor a feldolgozáskor nem kerülhetne az elővételi jegyforgalom vonalakra
szétválasztásra.
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Ezen probléma kezelése érdekében kialakítottunk egy álvonalat: a 00009 vonalszámút,
amelyre összességében 98 db 0-s vagy gyűjtővonali viszonylathoz lehetséges hozzárendelni a
valós vonal számot és azon a vonalon belül a valós viszonylatot, amelyre majd a bizonylatolt
jegy érvényes lesz. Ezen 00009-es álvonal a módosított elővételi pénztári Volán Számlázó
Programos jegykiadógép programja által automatikusan kezelt, így a pénztárosnak a 0-s
vonalon mindössze a célállomást kell beállítania, és a jegykiadó gombot megnyomni (két
kezelési művelet), amelynek hatására a bizonylatolás megtörténik, mégpedig oly módon, hogy
a jegybizonylatolás során a jegyadat személyi pakkba tárolását megelőzi egy vonalszám
személyi pakkba tárolási művelet. Ilyen módon a járműfedélzeti jegykiadógépek
elszámoltatására kialakított program az elővételi jegyforgalmat is helyes vonal, illetve
viszonylat értékekre tudja gyűjteni.
Az elővételi pénztári 1 tételes jegybizonylatolás mellett a csoportos jegykiadás lehetséges,
amikor nemcsak egy viszonylatra lehet több darabszámmal, hanem egy csoportos jegyen belül
többféle viszonylatra is lehet jegyet kiadni. Ilyenkor a személyi pakkba, minden egyes
jegytétel elé leírásra kerül annak a valós vonalszáma és viszonylata.
A bizonylatolás végezhető egyszerűsített számla formátumban is, amikor lehetséges a vevő
nevét-címét-adószámát kézzel beírni, vagy pedig a vonali pakkból számkód kézi beírás vagy
bérletváltó kártya beszkennelés alapján azt előkeresni és az egyszerűsített számla fejlécébe
beíratni.
Elővételi vonali pakk állománygenerálás (gyűjtő- és álvonallal együtt)
Mivel az EMKEH.TXT-ből EMKEH.EMK állományt generáló parancs nem rendezi a
vonalakat szám nagyságrendbe, a jegykiadógép programja viszont a négyzetes keresési
algoritmusnál növekvő numerikus értékű vonalszám sorozatot vár, ezért a gyűjtővonalat, mint
000000 számú vonalat az állomány első elemének kell betenni, a 2. elemnek egy olyan
000009 számú vonalat, amely a .EMK állomány generálásakor legalább 800 byte helyet foglal
(28 megállóhelyes vonal).
A vonali pakk állomány generálását követően 000009 számú vonal kezdetétől az
EMKEH.EMK állományba be kell tenni (a 000009-es vonalra rámásolni) azt az állományt
(álvonalat), amely a 0-s vonal egyes viszonylataira megmutatja, hogy mi a valós vonalszám,
illetve a fel- és leszálló szám.
A 000009-es vonalszámú álvonal 8 bájtos egységekben tartalmazza a szükséges kódokat,
mégpedig oly módon, hogy az 16 db félbájtként kezelt.
Az első 6 db félbyte a vonalszám, amiből az első 4 a menetrendi mezőszám, a további 2 pedig
az EMKE rendszerében használt menetrendi mezőn belüli útvonal azonosítóját jelenti. Az
1000-nél kisebb menetrendi mezőszám érték 0-val elölről feltöltendő. A 13-14. félbájt a
vonalon a felszálló állomás azonosítója (száma), a 15-16. pedig a célállomásé.
Álvonal generálás alapadatai
Az elővételi gyűjtővonal és a hozzátartozó 000009 álvonal generáláshoz szükséges adatokat
egy Excel táblázatba célszerű összegyűjteni, ahonnan az EMKE szerviz szakembere elő tudja
állítani a vonali pakkba betöltendő adatokat, beleszerkesztve a jegykiadógép által használt
vonalak állományába.
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Elsőként: szükséges összeállítani az adott elővételi pénztári helyen leggyakrabban vásárolt
jegyek célállomásainak listáját. A táblázat első oszlopába kell az állomás (pályaudvar,
megállóhely) nevet beírni összesen 15 karakter maximális hosszúsággal. (Több útvonalon
elérhető állomás esetén a névben jelölni kell az útvonalat a helyben szokásos módon.)
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 gyűjtővonalról át kell állni a
váltandó viszonylatot tartalmazó vonalra, ott a viszonylatot beállítani, majd a jegybizonylatot
kiadni.
A célállomás neveknek sem abc szerinti rendezése, sem vonalszám növekedés szerinti sorba
állítása nem szükséges. Az összeállított célállomás lista abc sorrendbe rendezett táblázatába a
beállításhoz szükséges számkódot beírva elővételi pénztáros számára gépkezelési
segédtáblázatként lehet használni jegybizonylatoláshoz.
Másodikként: a célállomás táblázatba minden egyes célállomáshoz az egészárú menetjegy
viteldíját kell beírni (a többi jegyféleség viteldíj értékét és a km övezetet a gép maga keresi
elő).
Harmadikként: a célállomás eléréséhez használható vonalszámot és azon a vonalon az annak a
megállónak (jellemzően pályaudvar) számkódját kell a táblázatba beírni, ahol az elővételi
pénztár van (pl.: a Szeged-Kecskemét vonalon a Kisteleki elővételi pénztár, mint jegykiadási
hely nem a 01-es számú). Majd pedig a beírt vonalszámon a célállomás számkódját kell a
táblázat utolsó oszlopába betölteni (lásd 1. sz. melléklet).
Minták
Az 1. sz. melléklet szerinti (újbóli alkalmazásba vételi adatállomány feltöltésű) gyűjtővonalat
és a 000009-es álvonalat tartalmazó vonali állománnyal töltött vonali pakkal ellátott
jegykiadógéppel Szeged, Mars téri elővételi pénztári minták a következők:
2. sz. melléklet: jegybizonylat kiadások
3. sz. melléklet: jegylista
4. sz. melléklet: lefejtett személyi pakkadatok
5. sz. melléklet: abc sorrendű, kezelőt segítő lista
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1.sz. melléklet
Nullás
vonali
felszálló
áll.
Szeged -

Célállomás
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
Ferencszállás
Kiszombor
Makó, aut áll.
Kulipintyó csárd
Újszentiván, Kh
Tiszasziget, Kh
Kübekháza, aut.v
Röszke, Szent A.
Röszke, Bem u.
Röszke, O.határ
Kissor
Domaszék, Kh
Mórahalom, aut.
Ásotthalom, aut
Ásotthalom, Kiss
Halastelek
Gátsor
Domaszék (bej.)
Szabó-kovács
Zákányszék, aut
Ruzsa - vágó
Ruzsa, aut.vt.
Öttömös, ABC
Öttömös Dobó-tanya,
Pusztamérges, a
Bordány, aut.vt
Üllés, aut. vt.
Siposhalom
Kígyós
Zsombó, csárda
Zsombó, aut. vt
Forráskút,aut.v
Csólyospálos, p
Kiskunmajsa, aut
Kiskunfélegyháza
Kinkunhalas, aut
Szatymaz, ABC
Szatymaz, vá.
Külsö-öszeszék
Zöldmező aut. ford.
Jánosszállás, k
Szatymaz,Rózsa
Kömpöc
Szatymazi elág.
Balástya Kultur
Kistelek, aut.v

Nullás vagy gyűjtő
vonali megálló
szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Egész árú
viteldíj
0
310
465
560
310
370
465
560
745
840
840
1120
1120
1120
1120
310
370
465
560
650
310
310
310
370
310
370
465
560
310
465
560
650
745
840
310
310
465
650
745
840
930
930
370
560
650
745
310
370
465
650
840
1120
1300
310
370
465
560
310
370
745
310
465
560
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Pakk lefejtésben és bizonylat listán
Valós
Valós vonali Valós vonali
menetrendi
felszálló
leszálló
mező v vonal
áll. szám
áll.szám
szám
5003
1
22
5005
1
22
5005
1
21
5002
1
18
5001
1
21
5001
1
30
5001
1
34
5001
1
41
5064
1
39
5001
1
47
5001
1
55
5001
1
69
5010
1
39
51601
1
27
5016
1
11
50151
1
15
50151
1
16
50151
1
19
50151
1
22
5050
1
16
5025
1
12
5025
1
15
5025
1
16
5030
1
12
5030
1
15
5030
1
18
5033
1
37
5041
1
12
5034
1
25
5034
1
35
5033
1
37
5034
1
43
5034
1
48
5041
1
11
5045
1
13
5045
1
21
5045
1
36
5045
1
45
5045
1
49
5045
1
52
5045
1
62
5050
1
24
5050
1
31
5049
1
42
megszűnt
1
megszűnt
5056
1
15
5056
1
17
5056
1
23
5055
1
31
5056
1
41
5075
1
37
5056
1
55
5059
1
17
5059
1
18
5059
1
27
5059
1
31
5070
1
36
5060
1
19
5066
1
30
5062
1
17
5070
1
18
5070
1
22

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
Nullás vonal használati segédlet

Szeged Mars tér aut. pu.

Algyő vá.bej.út 2
Ásotthalom, aut 31
Ásotthalom, Kiss 32
Baks, aut. vt. 9
Baks, aut.vt.Kis 10
Balástya Kultur 62
Bordány, aut.vt 43
Csanytelek 11
Csólyospálos, p 50
Csongrád, aut á. 13
Deszk 16
Öttömös Dobó-tanya, 41
Dóc, Községháza 7
Domaszék (bej.) 35
Domaszék, Kh 29
Ferensszállás 18
Forráskút,aut.v 49
Gátsor 34
Halastelek 33
Hmvásárhely, aut 4
Hmvásárhely, Tóa 3
Jánosszállás, k 58
Kígyós 46
Kinkunhalas, aut 53
Kiskunfélegyháza 52
Kiskunmajsa, aut 51
Kissor 28
Kistelek, aut.v 63
Kiszombor 19
Klárafalva 17
Kömpöc 60
Kulipintyó csárd 21
Kübekháza, aut.v 24

Külsö-öszeszék 56
Makó, aut áll. 20
Mórahalom, aut. 30
Ópusztaszer, Kh 8
Orosháza, aut.ál 15
Öttömös, ABC 40
Pusztamérges, a 42
Pusztaszer, kp. 64
Pusztaszer, mt. 65
Röszke, Bem u. 26
Röszke, O.határ 27
Röszke, Szent A. 25
Ruzsa - vágó 38
Ruzsa, aut.vt. 39
Sándorfalva aut 5
Sfalva Csuka u. 6
Siposhalom 45
Szatymaz, ABC 54
Szatymaz, vá. 55
Szatymaz,Rózsa 59
Szatymazi elág. 61
Szeged 1
Szentes, aut.áll 14
Tiszasziget, Kh 23
Tömörkény, aut. 12
Újszentiván, Kh 22
Üllés, aut. vt. 44
Zákányszék, aut 37
Szabó-kovács 36
Zöldmező aut. ford. 57
Zsombó, aut. vt 48
Zsombó, csárda 47
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3
VSzP programos jegykiadógépi számlára az adószám
megadás lehetőségének kialakítása a program
továbbfejlesztésével
2020. 07. 01. napjától a számlák, egyszerűsített számlák kötelező adattartalma megváltozott,
azokon minden esetben fel kell tüntetni a vevő adószámát is. A pénztárgépi programos
jegykiadógépek esetében a programon módosítani, jóváhagyási lehetősége hiányában nem
lehet. A számlázó célgép programos jegykiadógépek esetében a módosításra lehetőség van.
Az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép vonali pakkjából számkódok segítségével
előhívható, az egyszerűsített számla fejlécébe betölthető név-cím adatok az ezredforduló óta
gyűlve állnak rendelkezésre.

3 a) Kézzel beírt vevő név, címhez adószám bevitelt biztosító VSzP program
módosítás
Az adószám bevitelének eljárása:
- Kézzel bevitt vevő név-cím adat esetén az egyszerűsített számla formátumra állásnál a
„Név:” felirat után hagyományos módon begépelve a vevő nevét, enter gombot
tapintva megjelenik a „Cím:” felirat, ami után a vevő címét lehet beírni, ekkor
megtapintva az enter gombot megjelenik az „Asz:” felirat,

ami után a szabályos formában az adószámot lehet beírni. Ha a számsor begépelése
közben hiba fordult elő, akkor a piros CL ikon tapintásával jobbról bal felé lehet
törölni a beírtakat.
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Az adószám formátumára, hosszára, számtartományára stb. ellenőrzés nincs. A
beállított adószámhossz utolsó számjegyének megadásáig a CL ikonnal egyesével
vissza lehet törölni a beírt számokat az utolsó szám beírása után a vevőadatok a
számlára íródnak és lehetséges az egyedi, vagy csoportos jegyet kiadni a géppel. Az
egyszerűsített számlabizonylat másodpéldányára is rákerül az adószám.
A kézzel történő vevő azonosító beírás esetén a lefejtett személyi pakk állományban a
cím karakterei után egy „+” jel jelenik meg, amit követ az adószám. Ezzel az eljárással
az adószámot is tartalmazó vevőazonosító a feldolgozó program számára ugyanúgy
értelmezhető, mint az adószám nélküli, ilyen módon a feldolgozó programot, bővíteni,
változtatni nem szükséges. (Kivéve: ha az adószámot kívánják kigyűjteni.)
A kézzel történő adószám beírás 13 vagy 8 karakteres változatát a gép identifikációs
adattárában lehetséges beállítani.

3 b) Pakkból vett vevő azonosító név, cím adathoz adószám kézi hozzáírása
Az egyszerűsített számlaadásra állás gombját megnyomva kiíródik a „Név:” felirat, ami után
egy számkódot kell megadni kézzel vagy beszkenneléssel, majd az enterre tapintva
megjelenik a jegykiadógép kezelő felületén a vevő név, ha ez megfelelő, akkor az enter
gombra kell tapintani, ha nem, akkor a piros CL gombot és újabb számkódot lehet megadni.
Az enterre tapintás után az egyszerűsített számlára ráíródik a vevő név-cím adata, majd
megjelenik az „Asz:” felirat, amit követően az adószámot lehetséges begépelni. A beállított
teljes adószámhossz megadása után, az enter megtapintása nélkül az adószám a bizonylatra
íródik és jegykiadási állapotba kerül a gép.
A vonali pakkból vett vevő név-cím adatnál a személyi pakkba csak a vevő név- cím adat
számkódja tárolódik, így ez az adat után az adószámot nem tudjuk úgy betárolni, hogy az a
feldolgozó program számára problémát ne jelentsen, ezért egyelőre ez esetben sajnos a kézzel
bevitt adószám, csak a számla másolaton marad meg, elektronikus lefejtéskor nem kerülhet be
a rendszerbe. Mivel a feldolgozó programokat rendszeresen cégünktől függetlenül állították
elő, vagy vásárolták a felhasználók, ezért annak módosításához, vagy kiegészítéséhez cégünk
nem rendelkezik információkkal.
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3 c) Vevő adószám betárolás a vevőkódhoz
c.1) 32 + 23 bájtos elővételi pénztári rendszer
Legelsőként a volt Tisza Volán Rt-nél készült ilyen állomány, amely 32-32 byte (valójában
28+4 azonosító) hosszúságú név és cím megadása, illetve annak tárolása történik a vonali
pakk állományba. Később a rendszerhez csatlakozó társaságok a 28 db értékes karaktert
kevesellték, így az adatállományuk hossza 64 byte név és cím adatokra került beállításra
(60+4 byte).

Az ezredfordulón felmerült az ablakos bérletigazolvány kiváltása
elektronikusan leolvasható (vonalkódos) jegy (menet, illetve
bérlet) váltásra, akár utas önkiszolgálásra is alkalmas fényképes
igazolvány iránti igény, amit cégünk több változatban is
kidolgozott, ám gyakorlati bevezetése – ismeretlen okból –
elmaradt.

2003. évben a volt Tisza Volán Rt-nél egyszerű plasztik kártyára, thermodiffúziós eljárással
nyomtatott egydimenziós vonalkódokkal, úgynevezett bérletváltó kártya került bevezetésre,
amely vonalkód formájában tartalmaz a bérletváltáshoz egy adott vonalra, viszonylatra a havi,
illetve félhavi féleséget a jegykiadógép kezelő általi beállításának kiváltására, valamint egy
számlázást kérő, azaz a beszkenneléskor a jegykiadógép egyszerűsített számla állásba állító és
a számla fejlécébe a vevő adatokat betöltő kódot.

Ez a vonalkódos rendszer úgy lett kidolgozva, hogy a vonalakon a megállók számának
változását (valamely megálló törlése, illetve a megállók sorozatába újabb közbeiktatása), nem
igényelte a bérletváltó kártya újranyomtatását. Amennyiben megváltozott például egy cégnek
a neve, például Rt-ből, Zrt. lett, MATÁV-ból Telekom, illetve, ha telephelyet változtatott a
vevő, az mind lekövethető volt a bérletváltó kártyák változtatása nélkül.
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c.1.1) Kézi adószám beviteli igény, ha a vevőnek nincs betárolt adószáma
A számlára a vevő név-cím mellé az előírás szerinti adószám automatikus ráírására a vonali
pakkban tárolt állományból csak akkor lehetséges, ha a vonali pakk állományába feltöltésre
kerülnek az egyes vevők adószámai. Az elmúlt több mint fél év tapasztalatai alapján, azonban
ennek kialakításához cégünk segítséget nem kapott, illetve nem értesült arról, hogy ezt saját
hatáskörben a VOLÁNBUSZ Zrt. Igazgatóságai megoldották volna, ezért nem régen
hozzákezdtünk bármi szakmai egyeztetés, felkérés, megrendelés nélkül a vevői állományba az
adószám betárolásához. Várakozásainkkal szemben ez jelentősen nehezebben tud
megvalósulni, ezért úgy gondoltuk, lehetővé tesszük, hogy a számlázó célgép programos,
különösen az elővételi pénztárgépek alkalmasak legyenek az adószám bevitelére mindaddig,
amíg nem áll rendelkezésre az adószámos vonali pakk vevő név-cím adat állomány.

A délmagyarországi régióban használatos bérletváltó kártyás kezelésre is alkalmas számlázó
célgép programos EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógépek elővételi pénztári használata során
előforduló négy példa mellékelve, az elsőn és a másodikon (Minta 1.) a bérletváltó kártyáról
beszkennelten előállított bizonylatok láthatóak, a Minta 2.-ön kézzel kitöltött minden vevő
adat. 1-es és 2-es példa bérletváltó kártya beszkenneléssel került előállításra, míg a 3-as és 4es példa kézzel beírt vevőadatokkal. A 4-es példa jegykiadása bérletváltó kártyával történt.
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Minta 1.

Példa 1.
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Példa 2.

Minta 2.

Példa 4.

Példa 3.
26

Egyszerűsített számla formátumú mintabizonylatok adószámmal ellátott (2db) és új
vevőként kézzel beírt vevő (2 db) számlájának kiadását követően a személyi pakkból
történő lefejtés után előálló adatok

A~721015~Z~200831~E~10.0309~~~~~~~~~
B~200831~114300~12~3~~~~~~~~~~
C~000001~~~~~~~~~~~~~
D~200831~0000804500~26~1~~~~~~~~~~
F~254600~~~~~~~~~~~~~
G~0000~~~~~~~~~~~~~
E~500500~~~~~~~~~~~~~
P~200831~114400~000001~~~~~~~~~~~
H~200831~114529~21~01~01~.~2140~sz mla~km_”v:06~~~~~
P~200831~114529~000027~~~~~~~~~~~
N~00000001000451~~~~~~~~~~~~~
E~500400~~~~~~~~~~~~~
H~200831~114642~01~63~01~-~28500~sz mla~km_”v:16~~~~~
L~PICK SZEGED ZRT.~6725 SZEGED SZABADKAI UT 18.+11081492-4-06~~~~~~~~~~~~
H~200831~114809~21~01~01~-~10700~sz mla~km_”v:06~~~~~
L~BOBAK JOZSEFNE~6781 DOMASZEK LILIOM U. 22.+10421516-2-06~~~~~~~~~~~~
H~200831~115138~21~01~01~/~1070~sz mla~km_”v:06~~~~~
J~200831~0000846910~26~1~~~~~~~~~~
K~200831~115200~~~~~~~~~~~~
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c.2) Adószámos 64 + 64 bájtos vevőadat rendszer
A 2x64 karakter hosszúságú vevő név vagy cím adat valamelyikébe 16 karakter
hosszúságban elhelyezésre került az adószám.
Ekkor a vevőt azonosító számkód megadása, beírás vagy beszkennelés a kezelőkijelzőre kiírt vevő név jóváhagyása után kiíródik a jegybizonylatra a vevő neve, címe
és adószáma.
Ez esetben mindegyik adatsor előtt egy 3 karakter és kettőspont tartalmú adat
megnevező információ rányomtatott az egyszerűsített számlára. (Ebből látható:
pakkból vett minden vevőt azonosító adat.)
Az adószám felismerése a vonali pakkbeli vevő adatból akkor lehetséges, ha az 49-től
64-ig tartó bájtokra van elhelyezve az adószám. Mégpedig olyan konfigurációban,
hogy az 49. karakter pozíciótól kezdve „sz:”, majd az adószám a velejáró kötőjelekkel.
(Az „sz” jelölés kis betűkódú kell, hogy legyen!)
Az adószám ilyen kialakítású elhelyezéssel akár a név, akár a cím utolsó 16 pozícióját
foglalja el a kinyomtatáskor mindig a név, cím, adószám sorrend jelenik meg a
számlára nyomtatáskor.
A név, illetve a cím adat és az adószám adat között nem használt karakterek esetében,
ha az space-el van feltöltve, akkor az mint üres nyomtatási pozíció kinyomtatásra fog
kerülni. Ha viszont hexa 0-val feltöltött, akkor a hexa 0 karakterek nem kerülnek
kinyomtatásra.
o Ilyen módon, ha a 32 nyomtatásban megjelenő karakter (beleérve a space-t is)
van a név vagy a cím adatban, akkor az egy sorban fog megjelenni.
o Ha legalább 33 karakter, akkor 2 sorban történik a megjelenítés.
o Abban az esetben, ha a név vagy a cím adat meghaladja a 32 karaktert, akkor a
számla vevő adatainak jobb áttekinthetősége érdekében a második sor 4
karakterrel behúzásra kerül.
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Vonali pakkból a
számla fejlécbe töltött vevő adatok
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Az módosított VSzP program számla kiadáskor a kézi adatbevitelnél a név, cím beírása után az adószám
megadását is kéri, kötelezően 13 vagy 8 karakter hosszan, „xxxxxxxx-x-xx” formátumban. 12. (vagy a 7.)
karakter beírásáig van lehetőség a CL gombbal visszatörölni, a 13. számjegy megadásakor a program
automatikusan továbblép, a vevő adatok kinyomtatódnak.
Ha számla kiadáskor vevő kódot adunk meg, a MODE gomb megnyomását követően a vevő név adat
kiíródik a kezelő kijelzőre. ENTER gomb nyomására elfogadásra kerül, CL gomb nyomására lehetőség van
másik kód megadására.
A vonali pakk vevő név-cím-adószám állományában a megfelelő nyomtatási kép érdekében a módosított
VSzP programnak megfelelő formátumra rendezett anyag mintája:
0

BKV Zrt.

1

Civil Szolgáltató Kht

3

BME GMF

34

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

156

CO-OP Star Zrt.

157

Daköv Kft.

158

Deichmann Kft.

159

Digi Távközlési és szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Váci út 35.

sz:12175136-2-44

199

SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

1088 Budapest, Baross u. 27.

sz:15329808-2-42

204

Rákóczi Katolikus Általános Iskola

3200 Gyöngyös, Petőfi út 2.

sz:18221060-2-10

010165

sz:12154481-4-44

2225 Üllő Pesti u. 124.
sz:15308799-2-43
sz:11823513-2-16

00
4E
72
00
73
43
82
32
00
4E
00
00
00
43
53
00
73
4E
74
00
73
43
74
65
00
4E
82
74
00
43
74
00
73

01
90
74
00
7A
49
6E
2E
00
90
00
00
00
49
7A
00
7A
90
2E
00
7A
49
2C
20
00
90
73
A2
00
49
2C
00
7A

02
56
2E
00
3A
4D
79
00
00
56
00
00
00
4D
82
00
3A
56
00
00
3A
4D
20
32
00
56
69
20
00
4D
20
00
3A

03
3A
00
00
31
3A
2C
00
00
3A
00
00
00
3A
63
00
31
3A
00
00
31
3A
99
35
00
3A
20
4B
00
3A
56
00
31

04
43
00
00
31
35
20
00
00
44
00
00
00
32
68
00
30
44
00
00
32
31
72
2F
00
44
82
66
00
31
A0
00
32

sz:18060085-1-42
05
4F
00
00
38
31
41
00
00
61
00
00
00
33
65
00
38
65
00
00
35
31
73
62
00
69
73
74
00
31
63
00
31

06
2D
00
00
32
30
64
00
00
6B
00
00
00
37
6E
00
30
69
00
00
38
30
20
2F
00
67
20
2E
00
33
69
00
37

07
4F
00
00
33
30
79
00
00
94
00
00
00
30
79
00
30
63
00
00
33
36
76
49
00
69
73
00
00
34
20
00
35

08
50
00
00
35
20
20
00
00
76
00
00
00
20
69
00
38
68
00
00
30
20
65
49
00
20
7A
00
00
20
A3
00
31

09
20
00
00
31
4A
45
00
00
20
00
00
00
44
20
00
37
6D
00
00
38
42
7A
2E
00
54
6F
00
00
42
74
00
33

0A
53
00
00
33
A0
2E
00
00
4B
00
00
00
61
75
00
30
61
00
00
33
75
82
00
00
A0
6C
00
00
75
20
00
36

30

0B
74
00
00
2D
73
20
00
00
66
00
00
00
62
2E
00
2D
6E
00
00
2D
64
72
00
00
76
67
00
00
64
33
00
2D

0C
61
00
00
32
7A
75
00
00
74
00
00
00
61
20
00
32
6E
00
00
32
61
20
00
00
6B
A0
00
00
61
35
00
32

sz:15325763-2-11

5100 Jászberény, Ady E. u. 22.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

sz:12583083-2-44

sz:20734253-2-13

1111 Budapest, Egry J. u. 20-22.
2509 Esztergom, Strázsa-hegy

Aranykereszt Nonprofit Kft.

Offset hex.
000004E00:
000004E10:
000004E20:
000004E30:
000004E40:
000004E50:
000004E60:
000004E70:
000004E80:
000004E90:
000004EA0:
000004EB0:
000004EC0:
000004ED0:
000004EE0:
000004EF0:
000004F00:
000004F10:
000004F20:
000004F30:
000004F40:
000004F50:
000004F60:
000004F70:
000004F80:
000004F90:
000004FA0:
000004FB0:
000004FC0:
000004FD0:
000004FE0:
000004FF0:

1080 Budapest, Akácfa u. 15.

sz:10800870-2-13

1106 Budapest, Örs vezér tere 25/b/II.

1106 Budapest, Jászberényi út 82.
0D
72
00
00
2D
62
2E
00
00
2E
00
00
00
73
33
00
2D
20
00
00
2D
70
74
00
00
94
6C
00
00
70
2E
00
2D

0E
20
00
00
31
65
20
00
00
00
00
00
00
2C
2E
00
31
4B
00
00
34
65
65
00
00
7A
74
00
00
65
00
00
34

0F
5A
00
00
36
72
32
00
00
00
00
00
00
20
00
00
33
66
00
00
34
73
72
00
00
6C
61
00
00
73
00
00
34

NV:CO-OP Star Z
rt..............
................
sz:11823513-2-16
CIM:5100 J szber
‚ny, Ady E. u. 2
2...............
................
NV:Dak”v Kft...
................
................
................
CIM:2370 Dabas,
Sz‚chenyi u. 3..
................
sz:10800870-2-13
NV:Deichmann Kf
t...............
................
sz:12583083-2-44
CIM:1106 Budapes
t, ™rs vez‚r ter
e 25/b/II.......
................
NV:Digi T vk”zl
‚si ‚s szolg lta
t˘ Kft..........
................
CIM:1134 Budapes
t, V ci Łt 35...
................
sz:12175136-2-44

4
A bérletváltó kártyás vevőállomány egy részének
adószámmal ellátása
a) Helyzetfelmérés
A vevő adószám beviteléhez megvizsgáltuk a Szeged, Mars téri Autóbusz pályaudvaron
bérletváltó kártyával működő jegykiadógépek vonali pakkjában tárolt vevőtörzs
adatállományt. Megállapítottuk, hogy a cégünktől függetlenül a korábbi években önállóan
kialakított vevő név-cím állomány tárolására 24.576 adatot befogadó terület használt. Ebben
azonban csak 19.005 db vevő név-cím tárolóhely kitöltött. Az adatállomány több helyen
szakadást tartalmaz, amely azt jelenti, hogy vélhetően ez a törzsadat állomány, mint adatbázis
összeállítója azt tartotta szem előtt, hogy a különböző szolgálati helyeken (Szeged,
Hódmezővásárhely, Makó, Szentes) önállóan lehessen bérletváltó kártyákat kiadni anélkül,
hogy egy egységes online adatbázis kezelése történt volna.
Átvizsgálva a név-cím állományt a 19.005 db név-címből 7.530 db duplikátumot találtunk,
így valójában 11.475 db önálló vevő név-cím adat van a vonali pakkban tárolva.
A bérletváltó kártyák utasoknál lévő állományához nem tudtunk hozzáférni, ezért a
duplikátumokat kiszűrni nem tartottuk jónak, így visszatértünk a 19.005 db-os állományhoz és
ilyen módon 3.832 db név-cím adathoz rendeltünk adószámot.
b) Vevő név-cím állományhoz adószám rendelés
Cégünk megvásárolta a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyei társas vállalkozások
név, cím és adószám állományát (összesen 46.188 cég), amelyből elektronikus és manuális (a
különböző írásjelek, kisbetű, nagybetű, rövidítés stb. eltérések figyelmen kívül hagyásával)
módszerekkel 1.387 db-ot sikerült megfeleltetni, azaz a 11.475 db vevő név-címből 1.387 dbhoz gépi úton lehetővé vált adószámot hozzárendelni.
Végezetül a 3 dél-alföldi megyén túli szolgálati helyekről beérkező gépek vonali pakkjában
talált adatállományokból további vevőket sikerült beazonosítani, így pillanatnyilag 5.236 db
vállalkozásnak van betárolva adószáma a volt Tisza Volán Zrt. féle elővételi pénztári név-cím
törzsadat állományba, amely az évekkel ezelőtt kibocsátott bérletváltó kártyák mindegyikével,
illetőleg az utasok által begyakorolt előkereső szám bemondásával az eddigi jegyváltási
rendszert nem zavarva, nem változtatva lehetséges a vevő név-cím-adószám tartalmú
egyszerűsített számlákat kiállítani.
A megvásárolt adószám állomány szinte kizárólag társas vállalkozások adószámait
tartalmazza. Az egyéni vállalkozók és társadalmi szervezetek stb. adószámai nem ismertek.
Kivételek az olyan adatok, amiket próbaként aprólékos munkával a NAV honlapjáról kértünk
le, mint pl. a KLIK adószáma.
Amennyiben a vonali pakkban tárolt vevő név-cím adathoz nem tartozik adószám, úgy annak
a vevő név-cím kódnak a beszkennelése vagy kézi bevitele után a jegykiadógép manuális
adószám bevitelt kér. Sajnálatos módon a felhasználónál lévő elszámoltató és bevételösszesítő
programok számára (amelyek nem cégünk által szállítottak voltak) a PAKK.EXE programunk
31

segítségével a személyi pakk lefejtéséhez nem tudtuk olyan formátumba betárolni a pakkból
vett vevő név-cím adathoz írt adószámot, hogy az az említett háttérfeldolgozó programok által
elfogadható legyen és ilyen módon a lefejtett pakkállományból elektronikusan kinyerhető
legyen a név-cím törzsállományban lévő céghez tartozó adószám. Ez az adószám betárolási
lehetőség a háttérfeldolgozó program módosítása nélkül csak a manuálisan beírt vevő névcím-adószám adatok esetében lehetséges.
Az ismertetett megoldásunk részben érinti a jegykiadógép programját, ezért azt a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően a szervizünkben legalaposabban végzett ellenőrzések után is
kérnénk, hogy a gyakorlatban, lehetőség szerint a Szeged, Mars tér elővételi pénztárban
próbálják ki. Az esetleges hibákat jelezzék, hogy azokat javítani tudjuk. Így véglegesítve ezt a
megoldást.
Amennyiben a Volánbusz Zrt. feldolgozó rendszereiben további vevői adószámok kerülnek
kigyűjtésre, illetve más forrásból adószámos vevő adatokhoz jutnak és azt megküldik cégünk
számára úgy kibővítjük az adószámmal rendelkező vonali pakk állományát a Mars téri
elővételi pénztárakban használt gépeknek.
Az újabb adószámok beszerkesztését és a vonali pakkba töltését, esetleg új vevő név-címadószám adatok betöltését a vonali pakk állományba fenntartanánk az EMKE Kft. által
végzendőnek. Felajánljuk annak a lehetőségét, hogy negyedévenként rendszeresen végezzünk
korrekciót, bővítést a vevőtörzs adatállományon.
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5
POS terminál közvetlen kapcsolata a jegykiadógéphez
Az ezredforduló utáni években az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép alapkiépítésének
első bővítései (továbbfejlesztései) között szerepelt a bankkártyás fizetés megvalósítása,
mégpedig oly módon, hogy a jegykiadógép és a POS terminál közvetlen kapcsolatban állt
egymással. A jegykiadógép bankkártyás fizetési módra állítható. Jegykiadáshoz az összesen
sor nyomtatása előtt a POS terminállal felveszi a jegykiadógép a kapcsolatot, közölve a
fizetendő összeget. A bankkártyás művelet eredményéről a termináltól kapott információtól
függően a jegykiadógép befejezi a bizonylatot, vagy sztornózza azt. A szolgálat befejeztével,
a napi jegykiadási tevékenység elszámolásnál (Napi összesítő jelentés) a bankkártyás fizetés
díja a készpénz bevételtől elkülönítve kezelt (nem beleszámolt a készpénzes bevételbe).
A 2020. évi egyik fejlesztés eredményeként az érintkezés nélküli bankkártya kommunikáció
biztosította fizetéshez alkalmas POS terminál illesztésével a pay-pass fizetés megvalósítható.
A bankkártyás fizetésre állás (csatlakoztatott POS terminál esetén) a „/” gomb
megnyomásával lehetséges. Ekkor a kezelő kijelzőn a felszálló és a leszálló állomás (szám
kódját, ill. szöveges megnevezését) elválasztó „-„ jel után egy „$” jel kerül megjelenítésre
A VSzP program a bankkártyás fizetésre állást a jegykiadógép következő állapotaiban teszi
lehetővé:
 nyugta formátumú bizonylatolás esetén:
o egyedi jegykiadásra kész helyzetben (ekkor, ha jegykiadó gomb kerül
megnyomásra, megtörténik a jegy kiadás)
o csoportos (több darabos egytételű vagy több tételes vagy mindkettő bizonylat)
jegykiadási állásban (az első jegytétel kiadását megelőzően)


egyszerűsített számla formátumú bizonylatolás esetén:
o mint a nyugta formátumnál

A véletlen bankkártyás fizetésre állás a jegykiadás előtt a „/” gomb ismételt megnyomásával
visszakapcsolható készpénzfizetési állásra.

Csoportos jegy kiadásra állás

Bankkártyás fizetés beállítása
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Napi jegykiadási tevékenység minta:

Két db egészárú jegy kiadása

db szám átállítása 3 db-ra
és 3 db gyermekjegy kiadás

Az összesen sor
kinyomtatása előtt a
jegykiadógép átadja a
bankkártya
terminálnak a
fizetendő összeget és
várja annak
elfogadását vagy
elutasítását

Csoportos jegy kiadás befejezése
Bankkártya használat jelzése

A pay-pass fizetési értéket
túllépő összeg miatt a POS
terminál PIN kód megadását
igényli

Érintésmentes kártya használat

„PIN kód, zöld gomb” →
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A banki autentikációs szerver pozitív visszaigazolása (nyugtázása) után a POS terminál előállítja
a bizonylatokat. A pozitív visszaigazolás vételének hatására a POS terminál jelzi a jegykiadógép
felé, hogy a fizetés eredményes, a bizonylat befejezhető. Ezen jelzés hatására a jegykiadógép
befejezi a bizonylat kinyomtatását és a belső gyűjtőiben, mint készpénz mentes fizetést tárolja el
a kiadott jeggyel kapcsolatos adatokat.
Ha a POS terminál negatív visszajelzést (elutasítást) kap, akkor azt kijelzi és ki is nyomtatja.
A jegykiadógépet a bizonylat törlésére (sztornózás) utasítja.

Az elutasítás oka a sztornó bizonylatra is rá kerül.
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A Napi összesítő jelentés bankkártyás fizetésű jegyvásárlást is tartalmazó esetben:

Az előző minták szerinti jegykiadási tevékenység
Napi összesítő jelentése.
A bizonylatlista tételsoraiban a kinyomtatott napi
jelentésen a bankkártyás fizetés külön nincs jelölve
tekintve, hogy a napi összesítő jelentés csak
tájékoztató jellegű, a jegykiadást végző személy és
az elszámoltató részére.
A Napi forgalom összegei a jegykiadó személy
készpénz leadásának összegét mutatja ki (nem
bevétel analitika).
A jegykiadást végző személy személyi pakkjának
lefejtésekor viszont látható bizonylatonként a
bankkártyás fizetés előfordulása, az esetleg
sztornózott tételek.
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A minta szerinti napi jegykiadási tevékenység személyi pakkból történt lefejtése:
A~721015~Z~201221~E~10.0309~~~~~~~~~
B~201221~090400~12~3~~~~~~~~~~
C~000003~~~~~~~~~~~~~
D~201221~0040325980~112~1~~~~~~~~~~
F~254900~~~~~~~~~~~~~
G~0000~~~~~~~~~~~~~
E~137500~~~~~~~~~~~~~
H~201221~090453~01~06~01~P~560~jegy~km_öv:06~~~~~
H~201221~090500~01~45~02~đ~9320~jegy~bankkártya~km_öv:40~~~~~
H~201221~090500~01~45~03~ď~6990~jegy~bankkártya~km_öv:40~~~~~
I~201221~090500~~~~~~~~~~~~
H~201221~090600~01~45~02~đ~9320~jegy~bankkártya~km_öv:40~~~~~
H~201221~090600~01~45~03~ď~6990~jegy~bankkártya~km_öv:40~~~~~
I~201221~090600~~~~~~~~~~~~
H~201221~090631~01~45~01~R~0~jegy~bankkártya~km_öv:40~~~~~
P~201221~090631~050008~~~~~~~~~~~
H~201221~090700~01~45~01~đ~4660~számla~bankkártya~km_öv:40~~~~~
I~201221~090700~~~~~~~~~~~~
J~201221~0040363820~112~1~~~~~~~~~~
K~201221~090800~~~~~~~~~~~~
Megjegyzés:
1. A jegykiadást követő bankkártyás fizetés folyamata a jegykiadógép felől nem
szakítható meg. A „/” gomb megnyomása hatástalan. A piros „CL” gomb
megnyomásának hatására a „POS fizetés folyamatban!” felirat jelenik meg a
jegykiadógép kezelő kijelzőjén. Ez az üzenet folyamatos. A bankkártyás fizetés a POS
terminál piros gombjával szakítható meg. A megszakítás hatására a jegykiadógéppel
sztornó nyomtatást végeztet a POS. A sztornóra kiíródik „POS kezelői megszakítás!”
2. A jegykiadógép az elutasított bankkártyás művelet esetén befejezi a bizonylatot és azt
automatikusan sztornózza. A sztornóra ráírja”POS fizetés sikertelen! Hiba oka: xxx”,
ahol az „xxx” a hiba kódja. Ha a hibakód mellett szöveges hiba megjelölés is
rendelkezésre áll, akkor szöveges hibajelzés kerül a sztornó bizonylatra rányomtatásra.
3. A bankkártyás művelet elutasításának gyakoribb üzenetei a sztornó bizonylaton:
L01 – POS-auth kozp. atviteli hiba
L58 – Hibasan beolvasott kartya
L54 G00 – POS kezelői megszakítás
L54 G02 – osszeg nincs elfogadva
L54 G03 – PIN bevitel megszakítva

Hibakód nélküli üzenetek:
Hibás PIN
Sok hibás PIN
Hibás üzenet

4. Ha 3 perc alatt nem fejeződik be a művelet a sztornóra a következő üzenet íródik rá:
„POS fizetés sikertelen! Hiba oka: Adatátvitel”
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6
Járműfedélzeti jegykiadógépekre kiterjesztése az adószám
kezelésnek
A járműfedélzeti üzemi teszt előtt nagy örömünkre szolgálna, ha az érintett elszámoltatóknak,
azok szolgálati vezetőinek lehetőségünk nyílna bemutatni a megoldást, illetve a felmerülő
kérdéseket előzetesen meg tudnánk válaszolni és bevételkezelési feladat nélkül lehetne
kipróbálni, begyakorolni a működést.
Amennyiben a vizsgálatok pozitív eredménnyel zajlanak, illetőleg az üzemeltetésben
használható módosítások felmerülnek és azok is elkészülnek, majd bevizsgáltak lesznek, úgy
ezen kialakított programváltozatot más elővételi pénztárban hagyományos mechanikus
nyomtatós és kezelő-kijelző felületű elővételi jegykiadógépekre is kidolgoznánk.
A járműfedélzeti jegykiadásra használt számlázó célgép programos jegykiadógépek
programjának módosítását is elkészítettük, a jegykiadógép billentyűzetéről bevihető adószám
opciót megvalósítva, amelynek eredményeként úgy a kézzel beírt vevői adatok, mint a
kódszám alapján a vonali pakkból történő előkeresések után a gép kötelezővé teszi az
adószám beírását az egyszerűsített számla kiadásánál. Ezen programmódosítást üzemi
próbákon tesztelni lenne szükséges, mielőtt szélesebb körben alkalmazásba lehetne venni. A
teszteléshez decemberben tesztgépbe töltve megküldtük a VSzP program 2.10T és 1.14
változatait. A többi változat kipróbálásának lehetőségére vár Cégünk.
Program és adattár változatok listája:
Használatos Használatos
program
adattár

Számlázó célgép programváltozatos jegykiadógépek

Új
program

Új
adattár

Fedélzeti:
1. DAKK Zrt. tabletes kezelő kijelző és thermonyomtató (PDF417)

VSZP 2.14T

2191

VSZP 2.15T

2222 (2224)

2. DAKK Zrt. hagyományos kezelő kijelző és thermonyomtató (PDF417)

VSZP 2.1T

2191

VSZP 2.2T

2222 (2224)

3. DAKK Zrt. tabletes kezelő kijelző és mechanikus nyomtató

VSZP 1.12

2180

VSZP 1.13

2220

Volánbusz Zrt. hagyományos kezelő kijelző és thermonyomtató
4.
(PDF417)

VSZP 2.10T

2174

VSZP 2.11T

2219 (2223)

5. Volánbusz Zrt. hagyományos kezelő kijelző és mechanikus nyomtató

VSZP 1.14

2173

VSZP 1.15

2218

Elővételi:
6. DAKK Zrt. tabletes kezelő kijelző és thermonyomtató (PDF417)

-

-

VSZP 2.14T8E

2213

7. DAKK Zrt. hagyományos kezelő kijelző és thermonyomtató (PDF417)

-

-

VSZP 2.1E

2129
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