
 

 

A VSzP FNM.04K járműfedélzeti program ismertetése 

 

Az FNM.04K VSzP program változat a korábbi VSzP programokhoz képest azzal került 

módosításra, hogy egy olyan átalakítást kapott, amelynek következtében alkalmassá vált az 

adatpakkba betárolt, majd onnan lefejtett adatokból az egyszerűsített számlák, illetve az 

egyszerűsített számla sztornók kiemelésére és a NAV 3.0 követelmények szerinti 

továbbítására a VOLÁNBUSZ Dashboard felé. 

 

Minden lehetséges eleme az EMKE 2010-1/M típusú gépnek alkalmazásra került úgy a 

hardverelemek, mint a működés szempontjából, a kezelés nem változott, csak bővült. A VSzP 

program alap funkciói az EMKE Kft. honlapján a Termékek fülre kattintva, majd az EMKE 

Volán Számlázó Programra lépve találhatóak meg. 

 

A mechanikus nyomtatós járműfedélzeti alkalmazású EMKE 2010-1/M jegykiadógép, ha 

interfésszel ellátott és a vonali pakkjába olyan vonalak kerültek betárolásra, amelyeknél az 

oda-, illetve visszairányú közlekedést leíró menetiránytábla szövegek elhelyezettek, akkor a 

VSzP FNM.04K járműfedélzeti program képes a menetiránytáblákkal kijeleztetni a  

közlekedési vonalszámot és a szöveges viszonylatot. 

 

 

Az alap VSzP programtól az eltérés (NAV 3.0 követelmény) a következőkben jelentkezik: 

 

1. Az egyszerűsített számla megnyitásakor (MODE gomb néhány másodperces 

megnyomása hatására) a számla fejléc kiírása nem történik meg, hanem az eltárolásra 

kerül egy szoftver puffertárba. Ezért a MODE gomb megnyomásával várakozás nélkül 

kerül a „Név:” felirat a kijelzőre. 

 

2. A későbbiekben a vevő név-cím adatok akár a vonali pakkból, akár a kezelő által 

megadott módon kerülnek betöltésre, azok is a puffertárba tárolódnak. 

 

3. A jegykiadógép számlához mindenképpen vár adószámot. Ha ilyet nem talál a vonali 

pakkbeli vevőtörzsben (a név-cím adatállományt tartalmazó vonali pakkban), akkor 
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azt manuálisan kéri beadni. Az adószám, illetőleg a magánszemély adóazonosítója, 

valamint a Csasz a NAV által kidolgozott logikával ellenőrzött, a számban foglalt 

ellenőrző szám segítségével. Ilyen módon a NAV felé továbbítást akadályozó hibás 

adószám nem gépelhető be a gépbe, nem kerül a számlára. A magánszemély 

adóazonosítójának megadása helyett alkalmazható a magánszemély jel (M betű 

megadása). 

 

4. Az adószám manuális megadásakor hibás adószám esetén „Adószám hiba!”, hibás 

adóazonosító szám esetén pedig „Adóazonosító hiba!” üzenet íródik a kijelzőre. 

ENTER-re ismét beírható az új adat, CL gomb nyomásra az adatbeírás megszakítható, 

a gép ekkor visszaáll alapállapotba. 

 

5. A magánszemély adóazonosítóját megadni lehet, ha megadásra kerül, akkor az a 10 

számjegy ellenőrzött. Ha az adószám megadást kérő kijelzőképre az „M” betű 

megnyomásával válaszol a kezelő, akkor azt magánszemélynek minősíti, aki számára 

az egyszerűsített számla kiadásra kerülhet adószám nélkül, ezért ekkor nem kér be 

adóazonosítót. A számlára az „Asz:” után a „Magánszemély” szó íródik. 

 

6. Az adószám megadása végén az ENTER kerül megnyomásra, akkor kinyomtatódik az 

egyszerűsített számla első példányának fejléce és annak adattartalma. Ezt követően 

végezhető a jegykiadás. Ha az ENTER helyett a MODE gomb kerül megnyomásra, 

akkor csoportos adószámot kér be a készülék, tehát csak annak eredményes 

megadásával kerül nyomtatásra a számla fejléce és abba a vevő adatok. 

 

7. Ha a NAV számellenőrző logikája szerint az adószám nem megfelelő, akkor az 

„Adószám hiba” vagy „Adóazonosító hiba” kerül kijelzésre. Ekkor az ENTER gomb 

megnyomásának hatására újra lehet a számot beírni. A CL gomb megnyomásával a 

számlakezdemény nyomtalanul törlődik. 

 

8. Eddigi kérésre a VOLÁNBUSZ Zrt. adószáma a jogi személyek adószáma közül 

kizárásra került. Ezt a program ellenőrzi, megadáskor nem fogadja el. 

 

9. Kilépés az  egyszerűsített számla állásból, az SML mint „menekülő gomb” 

használatával. Az SML gomb az egyszerűsített számla kiadásra állás után a vevő adat 

megadás bármely fázisa (lépése) közben megnyomva a program a pufferébe gyűjtött 

adatokat törli és visszaáll alapállapotba, a jegy formátumú bizonylatolásra. 

 

 

A VSzP FNM.04K egyszerűsített számla készítésének lehetséges változatai: 

 

1. Új vevő felvétele, ekkor a számla formátumra állás után megjelenő „Név:” felirat után, 

be kell gépelni a vevő nevét, amely legfeljebb 32 karakter hosszú lehet. Ezt követi a 

cím bekérése, ekkor a címet kell szintén max. 32 karakter hosszúságban megadni. A 

cím befejeztével a gép kiírja az „Asz:”-ot, amire az adószámot kell megadni. Ez az 

adószám kontrollált. Tehát csak az ellenőrző számnak megfelelő értéket fogadja el a 

program. 

 

A név, cím vagy adószám beírása közben az SML gomb megnyomásával az 

adatbeírás, számlakészítés megszakítható (a számlakezdemény nyomtalanul törlődik), 

a gép visszaáll alapállapotba. 

 

A név, cím és adószám befejezése ENTER-rel lehetséges, azonban, ha az adószám 

után a MODE gomb van megnyomva, akkor csoportos adószámot (Csasz:) kér be a 

készülék. 
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2. A gép adatpakkjában tárolt korábbi adószám nélküli vevő név-cím (törzsvevő vonali 

pakkbeli) állományból vevő előkeresést megvalósító, legfeljebb 6 számkarakter 

hosszúságú előkereső kód megadása esetén a gép puffertárába automatikusan 

betöltődik a név és a címadat, majd pedig, mint az előző lépésnél, az „Asz:”-tól 

lehetséges megadni manuálisan az adószámot (és a csoportos adószámot, ha 

szükséges). 

 

3. Vevő név-cím-adószám adategyüttest tartalmazó vonali pakkbeli vevőadatra hivatkozó 

vevőkód megadása esetén a képernyőre kiíródott vevő név-cím, amennyiben nem 

megfelelő, akkor a piros CL gombbal lehet újabb kód megadásra állni a géppel (a 

kijelzőn ismét a „Név:” jelenik meg). Abban az esetben, ha ENTER gombbal kerül 

megválaszolásra a kiíródott vevő név, akkor a vevő név, cím és adószám betöltésre 

kerül a puffertárba, majd onnan azonnal ki is nyomtatódik az egyszerűsített számla 

első példányára. 

 

Ha a vevőkódhoz nem tartozik a vevőtörzsben adat, akkor az ENTER megnyomása 

után újra a „Név:” jelenik meg. Ekkor kilépni az SML gombbal lehet, egyébként újabb 

vevőkód vagy manuálisan beírt (új vevő) név adható meg. 

 

A „Név:” vevőkód beírásakor az SML gombbal ki lehet lépni az adatbeírásból és 

visszaállni alapállapotba. Ha a vevőkód már elfogadásra került a MODE gombbal és a 

tényleges név adat látszik a kijelzőn, akkor az SML-lel a kilépés nem lehetséges, csak 

a CL utáni új kód beírás állapotban. 

 

Ha a vevőtörzsből csak vevő név és cím kerül kiolvasásra (a vevőnek nincs 

adószáma), akkor az ENTER megnyomása után a vevő adatai a puffertárba gyűjtöttek. 

A kijelzőn az „Asz:” felirat jelenik meg és a vevő adószámát be kell írni. A helyes 

adószám az ENTER-rel befejezhető, ezzel együtt a számlára a vevő adatok 

kinyomtatódnak. 

 

Abban az esetben, ha a pakkból kiolvasott vagy a kézi beírással megadott adószám 

helyes és a MODE gomb megnyomással lezárt, akkor csak a puffertárba kerül be az 

adat és lehetőség van a csoportos adószám megadására a kijelzőn megjelenő „Csasz:” 

felirat után. 

 

4. Vevő név-cím-adószám (-csoportos adószám), ha minden bent van a vonali pakkban 

tárolt állományban (vevőtörzs), akkor az előkereső számkód MODE gombbal történő 

megadása és a kiírt vevő név ENTER-rel történő elfogadásának hatására a számla első 

példányára kinyomtatódik a vevő összes adata. 

 

 

A pakklefejtő rendszer továbbhasználatának biztosítása: 

 

Az EMKE jegykiadógép vagy pénztárgép és számlázó célgép program változatok 

jegykiadógép tevékenységét a személyi pakkból lefejtő pakk.exe program kétféle számla 

címzett (vevő) azonosító rekordot állított elő. Legkorábbi a manuálisan bevitt vevő név-

cím adatot jelző „L” rekord, később a pakkból vett vevő adatokat „P” rekordba tárolta le a 

pakk.exe. 

 

A VSzP FNM.04K program egységesen „L” jelű rekordot állít elő a pakk.exe programmal 

történő személyi pakk lefejtés eredményeként, mégpedig úgy, hogy a pakkból vett 

vevőadatok, illetve a manuálisan készített vevőadatok az új vevő felvételére szolgáló 

manuális név-cím bevitellel azonosan, egységesen „L” rekordban kerülnek lefejtésre. Ilyen 

módon a lefejtett állomány a bevételfeldolgozó, illetve elszámoltató programok által 

zavartalanul használható, mert nem kap új rekordot. Megfigyelhető az is, hogy teljesen az 



4 

 

„L” rekord szerkezete használt, ily’ módon a második tilde után a harmadik tildéig terjedő 

cím kiegészítésre kerül, az adószám, a csoportos adószám és az egyszerűsített számlaszám 

értékkel. Az elkészítés alatt álló, a Dashboard felé NAV formátumú adatfeladást biztosító 

program eligazításához a cím mezőben a cím-adószám-csoportos adószám és a számla 

száma „|” jellel van elválasztva. 

 

 

Az FNM.04K változatú VSzP program alapvető működése a Volán Számlázó Program 

leírásban található meg (https://emkekft.hu/vszp_1.pdf). A kezelésbe, működésbe belekerült 

változások pedig jelen leírásban. 

 

A VSzP programnál elhelyezett minták változtatást kaptak, amelyek azonban lényegében az 

elővételi pénztár esetében jelennek meg, egyrészt a 0-s vagy gyűjtővonal használat, amely 

járműfedélzeten nem alkalmas, valamint azon információk rányomtatása, hogy a pénztárhely 

hol működik, illetve az a tájékoztatás, hogy az elővételi jegy ülőhely foglalást nem biztosít. 

 

 

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 kezelő-

kijelzőre 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 a név, cím 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.  

  

https://emkekft.hu/vszp_1.pdf
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Egyszerűsített számla első példány minták 
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