ÁNYK telepítési leírás
LINUX operációs rendszerhez
Ha Ön nem rendszergazdai jogosultságokkal indítja az Általános Nyomtatványkitöltő
keretprogram (ÁNYK) telepítését, akkor jelezni fogja a program, hogy az abevjavapath.cfg
konfigurációs állományt jogosultságok hiányában nem az alapértelmezett /etc könyvtárban
hozza létre. Ettől a telepítés le fog futni és a program működni fog, de csak azzal a
felhasználói azonosítóval bejelentkezve lehet használni, amivel telepítették. Ilyenkor a
frissítéseket is ugyanazzal a felhasználói azonosítóval bejelentkezve kell elvégezni.
Az abevjava_start állományt a telepítés felülírja. Ez az indító állomány tartalmaz egy
hivatkozást az JAVA_HOME_ABEV környezeti változóra. Ha az ÁNYK hiba nélkül elindul
akkor ezzel Önnek nincs teendője. Ha az ÁNYK-t nem sikerül elindítania, mert nem találja a
rendszer a megfelelő verziójú Java programot akkor ezt a környezeti változót létre lehet
hozni. Ettől kezdve az JAVA_HOME_ABEV helyről fogja indítani a program a Java-t.

Teendők a telepítés megkezdése előtt:
1. Indítson el egy Konzolt! A Konzol ablakba írja be a következőt " java -version ",
majd futtassa a parancsot! A parancs kiadása megjeleníti a számítógépén
alapértelmezett Java verziót, ennek Java 1.8 -nak kell lennie. Ha nem az ÁNYK
számára megfelelő Java verzió száma jelenik meg, akkor a megfelelő Java környezetet
a java.com oldalról tudja letölteni és telepíteni.

A telepítés lépései
1. Az Ön által használt böngészőben tallózza ki a NAV portálon az ÁNYK telepítési
helyét:
nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretpro
gramok/abevjava_install.html
2. Válassza a További letöltési lehetőségek menüből az „ÁNYK - AbevJava.jar letöltés”

lehetőséget, és töltse le az abevjava_install.jar állományt!
3. Indítson el egy Konzolt!
4. Navigáljon el abba a könyvtárba, ahová előzőleg letöltötte az abevjava_install.jar
állományt!
5. A Konzol ablakba írja be a következőt „ java –jar abevjava_install.jar ” , majd futtassa
a parancsot!
6. Elindul az ÁNYK telepítője. A telepítés folyamatában a Telepítési beállítások ablakon
jelölje be a „Felhasználói beállítások elvégzése” jelölőnégyzetet.

7. A telepítéskor az ÁNYK telepítője a könyvtárakat alapértelmezetten a /usr/share
útvonalra akarja létrehozni. A program- és az adatkönyvtárat is a felhasználói profilba
érdemes tenni, ezért az ÁNYK telepítési könyvtárának adja meg például az
/usr/felhasználó_neve/abevjava
könyvtárat,
adatkönyvtárnak
pedig
az
/usr/felhasználó_neve/Dokumentumok/abevjava könyvtárat!
8. A telepítés befejeztével az ÁNYK-t az Asztalon létrejött ikonnal lehet indítani.
9. A nyomtatványok és a kitöltési útmutatók további telepítésére javasoljuk, hogy
használja az ÁNYK Szerviz/Frissítések funkcióját!

