
Tájékoztatás az ÁNYK program beállításáról a cégkapun keresztül történő nyomtatványbeküldésről

Az ÁNYK nyomtatványkitöltő programot felkészítették a Cég és Hivatali” kapun keresztül történő 
közvetlen nyomtatványfeltöltésre. A menüpont azonban nem jelenik meg automatikusan. 
menüpontot az alábbi leírás alapján állíthatja be, hogy a felső menüsorban
megjelenjen. 

 

1. Első lépésben az ÁNYK program verziószámát kell leellenőrizni a „Szerviz” menüpont „Névjegy”
almenüjében a „Környezet” menüpont alatt

 

Itt az „ÁNYK keretprogram verzió” sorban a „v.2.81.0”
Ettől eltérő verziószám esetén a menüpont nem állítható be. 

 

2. Ebben az esetben első lépésben az ÁNYK keretprogramot kell frissíteni. A frissítés letölthető a 
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/ker
etprogramok/abevjava_install.html
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az ÁNYK program verziószámát kell leellenőrizni a „Szerviz” menüpont „Névjegy”
almenüjében a „Környezet” menüpont alatt.  

Itt az „ÁNYK keretprogram verzió” sorban a „v.2.81.0” vagy ennél magasabb verziószámot
érő verziószám esetén a menüpont nem állítható be.  

Ebben az esetben első lépésben az ÁNYK keretprogramot kell frissíteni. A frissítés letölthető a 
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/ker
etprogramok/abevjava_install.html weblapról. 
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Az ÁNYK nyomtatványkitöltő programot felkészítették a Cég és Hivatali” kapun keresztül történő 
közvetlen nyomtatványfeltöltésre. A menüpont azonban nem jelenik meg automatikusan.  A 
menüpontot az alábbi leírás alapján állíthatja be, hogy a felső menüsorban automatikusan 

az ÁNYK program verziószámát kell leellenőrizni a „Szerviz” menüpont „Névjegy” 

 

verziószámot  kell látni. 

Ebben az esetben első lépésben az ÁNYK keretprogramot kell frissíteni. A frissítés letölthető a 
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/ker



3. A frissítést követően a „Szerviz” menüpont „Beállítások” almenüjében a „Működés” fülön kell 
a „Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval menü engedélyezése” 

Ezt követően a programot újra kell indítani, melyre a keretprogram is felhívja a figyelmet.

 

 

A frissítést követően a „Szerviz” menüpont „Beállítások” almenüjében a „Működés” fülön kell 
„Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval menü engedélyezése” sor elé pipát tenni.

Ezt követően a programot újra kell indítani, melyre a keretprogram is felhívja a figyelmet.

 

A frissítést követően a „Szerviz” menüpont „Beállítások” almenüjében a „Működés” fülön kell 
sor elé pipát tenni. 

 

Ezt követően a programot újra kell indítani, melyre a keretprogram is felhívja a figyelmet. 



4. Az ÁNYK programot újraindítva megjelenik a felső menüsorban a „Kapcsolat a Cég/Hiva
kapuval” menüpont. 

 

5. Ha az 1 pontban a verziószám megegyezik a „v.2.81.0”  verziószámmal, akkor a beállítást a 3. 
ponttól kezdődően kell végrehajtani.

 

Az ÁNYK programot újraindítva megjelenik a felső menüsorban a „Kapcsolat a Cég/Hiva

Ha az 1 pontban a verziószám megegyezik a „v.2.81.0”  verziószámmal, akkor a beállítást a 3. 
ponttól kezdődően kell végrehajtani. 

 

Az ÁNYK programot újraindítva megjelenik a felső menüsorban a „Kapcsolat a Cég/Hivatali 

 

Ha az 1 pontban a verziószám megegyezik a „v.2.81.0”  verziószámmal, akkor a beállítást a 3. 


