ÁNYK53
Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK),
a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás
és kitöltési útmutató együttes telepítése
Az ÁNYK53 egy keretprogram, ami a személyi jövedelemadó bevallás (SZJA, 1353)
kitöltéséhez szükséges nyomtatványkitöltő programot (ÁNYK), a nyomtatványt és a
hozzátartozó kitöltési útmutatót telepíti.
A telepítőcsomag WebStart technológiát használ, ezért futásához szükség van Java
futtató környezetre.
Az ÁNYK53 keretprogram letölti a telepítendő állományokat az Ön számítógépére a
NAV portálról, majd elindítja a letöltött állományok telepítőjét a háttérben. Ha már van
telepítve ÁNYK a felhasználó számítógépén, akkor felolvassa a telepítési paramétereket a
telepítési célkönyvtárból, ha még nem volt telepítve ÁNYK, akkor az alapértelmezett
telepítési célkönyvtárba próbálja telepíteni a programot. A telepítés során a felhasználói
beállítások automatikusan lefutnak a háttérben. Ha korábbi telepítésből már léteznek
felhasználói beállítások, akkor azok a beállítások maradnak továbbra is érvényben. Ha még
nincsen ÁNYK programindító ikon az „Asztal”-on, akkor az is létrejön. Ezzel az ikonnal
indítható a későbbiekben az ÁNYK.
Amennyiben a jogosultsági problémák merülnek fel az ÁNYK telepítésekor, akkor a
keretprogram megjeleníti az ÁNYK telepítőjét, így Ön megadhatja azt a telepítési
célkönyvtárat, ahová a program tud írni. Az ÁNYK telepítése után, az eredeti ÁNYK53
telepítőcsomag folytatja a munkát, a bevallás és a kitöltési útmutató telepítésével. A
telepítések után a keretprogram elindítja az ÁNYK-t olyan paraméterrel, hogy nyisson meg
egy új 1353-as bevallást.
Amennyiben az ÁNYK telepítése sikeres, de a bevallás és a kitöltési útmutató
telepítése során hiba lép fel, az ÁNYK-t akkor is elindítja a keretprogram. Ebben az esetben
az ÁNYK megpróbálja az automatikus frissítéssel letölteni és telepíteni a 1353 bevallást az
internetről. Ha ez sem sikerül, akkor az ÁNYK frissítések funkciójával a felhasználó
megpróbálhatja a bevallás vagy a kitöltési útmutató letöltését.

Tippek
Előfordulhat, hogy nem látja a megnyitott ÁNYK-t. Kicsinyítse le a böngészőt, és minden
ablakot, hogy meggyőződjön róla, hogy valóban nem fut az ÁNYK.
A felhasználó a közelmúlt java biztonsági problémái miatt esetleg telepített egy újabb java
verziót. Lehet, hogy az ABEV_JAVA_HOME környezeti változója egy régebbi, vagy esetleg
megszüntetett java környezet könyvtárára mutat. Ha nem indul az ÁNYK, ezt érdemes
ellenőriztetni
(részletes
információkat
a
következő
helyen
olvashat:
http://www.nav.gov.hu/data/cms126071/telepitesi_leiras.pdf ).
Ha a felhasználó proxy mögül telepít, akkor a java control panelen be kell állítania a proxy-n
keresztüli internetelérés adatait. Ez feltétele a sikeres telepítésnek, viszont a bevallás proxyn

keresztüli beküldéséhez mindenképpen be kell állítani a proxy kapcsolat adatait az ÁNYKban is.
Mac OSX alatt a 10.7.5-ös megjelenítés nem tökéletes (aktuális tab címkéje fekete, illetve a
függőleges szövegek – pl. Súgó gombja – nem olvashatók rendesen). Ez a funkcionalitást
nem befolyásolja, az ÁNYK53 telepítőprogram ettől még megfelelően működik.

Használatának feltételei
•
•

•

A számítógép rendelkezzen internetes kapcsolattal
A számítógépre legyen telepítve a Java Runtime Environment – JRE 1.6 vagy ennél
frissebb verziója.
o Az Ön számítógépéhez szükséges legfrissebb verzió letölthető a
http://www.java.com/ oldalról (Csak 32 bites operációs rendszer esetén!!)
FIGYELEM - 64 bites operációs rendszer esetén a JRE letöltése más módon
történik, erről a következő oldalon talál információkat:
http://nav.gov.hu/data/cms90022/JRE_telep_segedlet.pdf .
Annak ellenőrzéséhez, hogy internetkapcsolattal rendelkező számítógépe alkalmas-e a
javás programok használatához az alábbi oldalon győződhet meg:
http://www.apeh.hu/sites/apeh/html/checknavigator.html.

A program használata
Ha Ön Mozilla Firefox böngészőből kattint a hivatkozásra az alábbi ablak jelenik meg,
ahol jelölje be a „Megnyitás” funkciót, majd kattintson az „OK” gombra:

Ha Ön Internet Explorer böngészőből kattint a hivatkozásra, akkor alábbi ablak jelenik
meg, ahol válassza a „Megnyitás” gombot:

Bármilyen böngészőből indulva a következő tájékoztató szöveget olvashatja a
telepítésre kerülő programokról a megjelenő ablakban:

Tájékoztató üzenet
A „Tovább” gombra kattintva a telepítés indító képernyője jelenik meg. Itt
tájékoztatást láthat az egyes programrészek állapotáról is:

Telepítés indítása
A „Telepít” gombra kattintva elindul a telepítés. Amennyiben a számítógépen az
ÁNYK program már telepítve van, akkor a telepítés felülírja a meglévő ÁNYK verziót, ha
nem volt még telepítve az ÁNYK, akkor az alapértelmezett helyre történik a telepítés.
Ha a felhasználónak nincs joga ezekbe a könyvtárakba írni, akkor az ÁNYK normál
telepítője indul el, ahol a felhasználó megadhatja, hogy hová kívánja a programot telepíteni. A
programtelepítés befejezése után folytatódnak a további telepítési lépések (nyomtatvány,
kitöltési útmutató).

A telepítés állapotáról folyamatos tájékoztatás látható az alábbi képernyőn:

Tájékoztatás
A telepítés befejezése után elérhetővé válik a „Futtat” gomb, amire kattintva elindul az
ÁNYK.

Futtatás

A „Futtat” gombra kattintva az ÁNYK alkalmazás elindul, megnyitásra kerül az SZJA
bevallás és hozzáfoghat a nyomtatvány kitöltéséhez.

