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Tájékoztató az ABEV publikus helyi használatáról

1 BEVEZETÉS
Az ABEV kitöltőprogram új lehetősége az ún. publikus helyeken (teleházakban, művelődési
házakban, stb.) történő használat. Ez egy új üzemmódot jelent, amely biztosítja, hogy ilyen típusú
helyeken az egymást követő, ugyanazon a számítógépet használó felhasználók ne olvashassák a
másik által kitöltött adatokat (adatszolgáltatásokat, bevallásokat).
Jelen dokumentum célja ezen új típusú üzemmód működésének, ill. az arra történő átállásnak az
ismetertése.

2 AZ ÚJ ÜZEMMÓD JELLEMZŐINEK ÉS FUNKCIÓINAK ISMERTETÉSE
Amennyiben az ABEV kitöltőprogram publikus módban fut, akkor a kitöltőprogram működése
alapvetően nem változik, csupán az alábbi változásokat tapasztalhatjuk a program működésében:
• A programból való kilépéskor egy kérdés jelenik meg a felhasználó számára, hogy törölje-e az
összes adatfájlt. Amennyiben a felhasználó a törlés mellett dönt, akkor a következő felhasználó
már nem olvashatja az előző felhasználó által kitöltött nyomtatványokat. Ha a felhasználó
szeretné még folytatni a munkát, akkor természetesen dönthet úgy is, hogy – egyelőre – ne
törlődjenek a nyomtatványait tartalmazó fájlok.
• Az üzemmód érvényre jutását követően automatikusan letiltódnak az alábbi („Szerviz”
főmenüpont alatti) menüpontok:
• Adatok archiválása,
• Az archivált adatok visszatöltése,
• Törzsadatok,
• Adótanácsadók.
A fenti menüpontok letiltásának oka a felhasználó megvédése attól, hogy akár véletlenül is
olyan funkciókat hívjon meg, amelyek személyes vagy adótitoknak minősülő adatokat tárolnak
a számítógépen (az kitöltött nyomtatványokon kívül).

3 EGYÉB TÁMOGATÓ FUNKCIÓK
A publikus üzemmód használatát egyéb – nemcsak ebben az üzemmódban elérhető funkciók – is
támogatják. Ezek az alábbiak (az Adatok->Adatfájl műveletek alatt):
• Adatfájlok másolása Abev-ből: az Abev adatkönyvtárából egy tetszőleges helyre másolja a
kitöltött nyomtatványok fájljait. Ez használható pl. akkor is, ha valaki egy publikus helyen
kitölti a nyomtatványait és (még a törlés előtt) le kívánja menteni azokat pl. floppy-ra vagy pen
drive-ra.
• Adatfájlok másolása Abev-be: egy tetszőleges helyről (pl. floppy-ról vagy pen drive-ról) az
Abev adatkönyvtárába másolja a kitöltött nyomtatványok fájljait. A másolást követően az Abevből kezelhetőek lesznek a bemásolt fájlok. Ez használható pl. akkor is, ha valaki otthon
kitöltötte a nyomtatványait, kimentette azokat a fenti (Adatfájlok másolása Abev-ből )
funkcióval, majd majd egy publikus helyen szeretné kinyomtatni azokat.
• Adatfájlok törlése: az Abev adatkönyvtárából tetszőleges fájl (ill. fájlok) törlése.

4 ÁTTÉRÉS A PUBLIKUS ÜZEMMÓDRA
A publikus üzemmódra való áttérés rendkívül egyszerű. Az APEH jelen tájékoztatót is tartalmazó
WEB oldaláról le kell tölteni a pabev.exe programot. Ezen program futtatása állítja át az ABEV
kitöltőt publikus üzemmódra. Ismételt futtatásakor az üzemmód visszaállítható a „normál”
állapotra. Az új üzemmódra való átállást követő ABEV programindítások során már az előző
fejezetben leírtak jutnak érvényre. Javasoljuk, hogy a telepítést és publikussá tételt követően (ezeket
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általában a rendszergazda végzi) a pabev program ne legyen elérhető a nyomtatványokat kitöltő
felhasználók számára.

5 ELEKTRONIKUS FELADÁS
Amennyiben 2006 májustól valaki elektronikusan kívánja feladni a kitöltött bevallását, akkor a
bevallás az ABEV alól titkosított formában átkerül az internetes feladás könyvtárába. A feltöltés
innen történik. Tekintettel arra, hogy ez a lépés az ABEV kitöltőprogramtól függetlenül is
elvégezhető, nem lehet az ABEV kitöltőprogram feladata ezen fájlok törlése. Az interneten
feladásra kerülő fájlok titkosítottak (csak az APEH tudja értelmezni azokat), így adatvédelmi
szempontból nem jelent komoly problémát, ha ezek nem törlődnek közvetlenül az internetes
feladást követően. Ezen fájlok törlésére javasoljuk egy logon script használatát, amely a
felhasználók bejelentkezésekor automatikusan törli a KRDIR környezeti változó által mutatott
könyvtár alatti Kr\Kuldendo és Kr\Elkuldott könyvtárak tartalmát.
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