
ÁNYK - AbevJava telepítése Windows 7 operációs rendszeren 

Telepítés feltételei 

1. Java program telepítése. Letölthető a www.java.com weboldalról. 

 (min. 6.0 verzió) 

Figyelem!  

A Java alkalmazás telepítésénél ügyeljen arra, hogy az Ön által használt rendszernek (32 illetve 64 bites 

rendszer)  

megfelelő Java csomagot telepítsen. 

2. Rendszergazdai- vagy felhasználói jogú telepítés is lehetséges:  

ÁNYK letöltés  

1. a program WebStartos telepítésével, vagy  

2. az ÁNYK-abevjava.jar telepítő csomag futtatásával,  

3. valamint a telepítés fent említett feltételeinek (lásd fent) figyelembevételével. 

Megjegyzés: A Felhasználói Fiókok Felügyeletének (elérhető: Start > Vezérlőpult > Rendszer és Biztonság > 

Felhasználói fiókok felügyelete beállításainak módosítása) bekapcsolt állapota esetén figyelembe kell venni, hogy 

ha a felhasználó nem a program által felajánlott elérési útvonalra szeretné telepíteni a programot, abban az 

esetben a felhasználó nem fér hozzá bizonyos könyvtárakhoz. Ettől függetlenül a program telepítése lehetséges 

olyan könyvtárba, amelyhez a felhasználó teljes hozzáféréssel rendelkezik. 

2. Telepítés lépései 

Az  ÁNYK-AbevJava  program  legelső  telepítésekor  az  „Alkalmazás  telepítése”  és  a  

„Felhasználói beállítások elvégzése” opciók nem aktívak, mert ezek a lépések kötelezően elvégzendők. A 

későbbi telepítések során ezeknek az opcióknak a választásával kezdeményezhetők az Elektronikus feladás - és 

az Adat könyvtár útvonalainak módosítása.  

a. Programkönyvtár 

A programkönyvtár alapesetben a C:\Users\Public\abevjava, a képen is látható útvonalra települ. Ez az útvonal a 

telepítő program felületéről csak az első telepítés alkalmával változtatható. Később az abevjavapath.cfg 

(C:\Users\APEH\.abevjava) fájlban módosítható. 

b. Adatkönyvtár 

Az Adatkönyvtár alapesetben az alábbi útvonalon jön létre. Mindig a telepítést végző felhasználó Home 

könyvtárát ajánlja fel a program. Ez szabadon változtatható a legelső telepítés folyamán, későbbiekben csak 

akkor, ha a telepítéskor a „Felhasználói beállítások elvégzése” be van jelölve. 

c. Elektronikus feladás könyvtára 

Az első telepítéskor útvonala szabadon megválasztható. Alapesetben  mindig  a  telepítést végző felhasználó 

Home könyvtárának elérési útját ajánlja fel a program. A későbbiekben csak a telepítő csomag ismételt 

futtatásával és a „Felhasználói beállítások” elvégzésével lehet módosítani az elérési útvonalat. 

Figyelem! 



Az AbevJava és az Abev2006 különbözi KRDIR környezeti változót hoz létre a telepítéskor. Így előfordulhat, hogy 

a két programnak más lesz az elektronikus feladás könyvtára.  

 


