
C. Informatikai iogosultság

Számítastechnikai belépési jogosultságok:

ATR_GCl9 IATARI]

ATR_GC2o IATARI]

ATR_GC33 IATARI]

ATR_GC27 IATAzu]
ATR_GC34 IATAzu]
LEKBAN2 [CACHE13]

LEKBAN3 [CACHEl3]

LEKFSZ2 [cAcHEl3]

LEKFSZ3 [CACHEl3]

LEKIKT6 [CACHEl3]

LEKMBA2 [cACHEl3]

LEKREV3 [cAcHEl3]

LEKREVHT [cAcHEl3]

LEKREVLs [CACHEl3]

LEKSJA3 [cAcHE13]

LEKSJAG3 [CACHE13]

LEKSZUR2 [CACHEl3]

LEKSZUR4 [CACHE13]

LEKUGY1 [cAcHEl3]

REVMOZ3 [CACHE13]

REVTORS [cAcHEl3]

SJAETAM3 [CACHE13]

SJAKALI3 [CACHE13]

SJASZUR2 [CACHE13]

SJASZUR4 [CACHEl3]

EL01 IUZEM]

QE02 [uzEM]

QIPP IUZEM]
RPo6 IUZEM]
ATR-GCl3 IATARI]

ATR_GCl4 IATARI]
ATR GCls IATARI]

ATAR - KSTAT kimutatások lekérd.

ATAR - pénzforg. kimutatások lekérd.

ATAR . SZJA vagyonosodás

ATAR - igazg. váltás régión belül

ATAR - SZJA disco teljes eh'

BANK - lekérdező

BANK - adó és járulék lekérdező

FSZ - lekérdezó

FSZ . lekérdezó (adó, jarulék)

IKT - erős lekérdező

MBA . MBANK lekérdezés (ig)

REv - lekérdező

REV - hat'idő figyelő lekérdező

REV - listazó

SJA - lekérdező

SJA - gazdálkodó lekérdezo

LEK - adattáblákra épített sziírés

LEK - adattáblákra épített toplista lek.

UGY . alap lekérdező jog

REV - mozaik lek. tovább feldolgozás

REV - torzs karbantartás

SJA - ellenőrzés támogatás

SJA - kamatos tételek listázó

LEK - adóalanyok szúrése

LEK - bevallás összesítés

ANYT - Mbank adatbánis lekérdez?

ELAB . megyei lekérdez?

INTF - oracie tárolt eljarások hívása

REVP . Ig.lek.ill.kívül adatlapok

ATAR. munkatábla

ATAR - bevallás kimutatások lekérd.

ATAR - EBEV kimutatások lekérdező



t.r
t

ATR_GC16 IATART]
LEKREVLS [CACHE4l]
LEKSJA3 [CACHE41]
LEKSJAG3 [CACHE41]
LEKSZUR2 [CACHE4l]
LEKSZUR4 [CACHE41]
LEKUGY1 [CACHE41]
REVMOZ3 [CACHE4l]
REVTORS ICACHE4I]
SJAETAM3 [CACHE4l]
SJAKALT3 [CACHE41]
SJASZUR2 [CACHE4l]
SJASZUR4 ICACHE4I]
DSMMTN2 [CACHE42]
DSMPRn [CACHE42]
FTPVMS3 [CACHE42]
rKTrKT2 [CACHE42]
KMEGYE [CACHE42]
LEKBAN2 [CACHE42]
ATR_GC35 IATART]
ATR_GC46 IATART]
ATR_GC61 IATART]
ATR_GC62 [ATART]

Qr06 [szol.c]
DSMMTN2 [CACHEl3]
DSMPRT1 ICACHEI3]
FTPVMS3 ICACHEI3]
rKTrKT2 [CACHE13]
KMEGYE [CACHE13]
DSMMTN2 [CACHE43]
DSMPRil [CACHE43]
FTPVMS3 [CACHE43]
rKTrKT2 [CACHE43]
KMEGYE [CACHE43]
LEKBAN2 [CACHE43]

ATÁR - folyószla kimutatasok lekérd.

REV - |istÍu'ő

SJA - lekérdező

SJA - gazdálkodó lekérdező

LEK - adattáblákra épített szűrés

LEK - adattabláI<ra épített toplista lek.

UGY - alap lekérdező jog

REV. mozaik lek. tovább feldolgozás

REV . törzs karbantartás

SJA - ellenőrzés támogatás

SJA - kamatos tételek listazó

LEK - adóalanyok szűrése

LEK . bevallás összesítés

DSM - alkalmazasok minimum joga

DSM. nyomtatás

EsZ - FTP VMS-ből PS-re

IKT - iktató

DSM - kereszt megyei átlépés

BANK.lekérdező

ATAR. SZJA disco lekérdezés

ATAR - epe régiós adatok

ATAR - reviziós adatok tételes lek.

ATAR. reviziós adatok aggregált lek'

TERIT - onértékelés

DSM . alkalmazások minimum joga

DSM. nyomtatás

EsZ - FTP VMS.ből PS.re

IKT. iktató

DSM - keresá megyei átlépés

DSM - a|kalmazások minimum joga

DSM - nyomtatás

EsZ - FTP VMS-ből PS-re

IKT - iktató

DSM - kereszt megyei átlépés

BANK - lekérdező



LEKBAN3 [CACHE43]
LEKFSZ2 [CACHE43]
LEKFSZ3 [CACHE43]
LEKTKT6 [CACHE43]
LEKMBA2 [CACHE43]
LEKREV3 [CACHE43]
LEKREVHT [CACHE43]

LEKREVLS [CACHE43]

LEKSJA3 [CACHE43]
LEKSJAG3 [CACHE43]

LEKSZUR2 [CACHE43]

LEKSZUR4 [CACHE43]
lek.

LEKUGY1 [CACHE43]
REVMOZ3 [CACHE43]
DOK_rK02 IINTEG]
szr_01 ITNTEG]
DOK_LKo2 IINTEG]

ANK_L002 IINTEG]
DSMMIN2 [CACHE4l]

DSMPRI1 [CACHE4l]
FTPVMS3 [CACHE41]

rKTrKT2 [CACHE4l]

KMEGYE [CACHE4l]
LEKBAN2 [CACHE4l]
LEKBAN3 [CACHE4l]

LEKFSZ2 [CACHE41]
LEKFSZ3 [CACHE41]

LEKIKT6 [CACHE4l]
LEKMBA2 [CACHE4l]

LEKREV3 [CACHE41]

LEKREVHT [CACHE4l]

LEKMBA2 [CACHE7l]
LEKREV3 [CACHE71]

LEKREVHT [CACHE7l]

BANK . adó és járulék lekérdezo

FSZ - lekérdező

FSZ - lekérdező (adó' járulék)

IKT - erós lekérdező

MBA - MBANK lekérdezés (ig.)

REV - lekérdező

REv - hat.idő figyelő lekérdező

REV. |isténő

SJA - lekérdező

SJA. gazdálkodó lekérdező

LEK - adattáblákra épített szűrés

LEK - adattablákra épített toplista

UGY - alap lekérdező jog

REV - mozaik lek. tovább feldolg.

DoK - Iktató

SZI -|ekérdező

DoK - irat ált.lekérdezése (országos)

ANYK - part.teljes lekér. 51 nélkül

DSM . a|ka\mazások minimum joga

DSM - nyomtatás

EsZ - FTP VMS-ből PS-re

IKT - iktató

DSM - kereszt megyei átlépés

BANK.lekérdező

BANK - adó és járulék lekérdező

FSZ.lekérdező

FSZ - lekérdező (adó' járulék)

IKT - erős lekérdező

MBA - MBANK lekérdezés (ig.)

REV - lekérdező

REv - hat.idő figyelő lekérdező

MBA - MBANK lekérdezés (ig.)

REV - lekérdező

REV - hat.ido figyelő lekérdező



LEKREVLS [CACHE71]
LEKSJA3 [CACHE71]
LEKSJAG3 [CACHE7l]
LEKUGY1 [CACHE7l]
REVMOZ3 ICACHETI]
REVVEZ4 [CACHE7l]
SJAKALI3 [CACHE71]
ELV*LKo0 UNTEGI

ELV_VS0o IINTEG]
ELV_MRoo IINTEG]

QEor uNrEGl
VGS_AM07 UNTEGI

cBo3 ITNTEG]
VGS_AM06 UNTEGI
VGS_AM09 UNTEGI
VGS_AM08 IINTEG]
FL01 IUZEM]
lekérd.

LEKBAN3 [CACHE42]
LEKFSZ2 [CACHE42]
LEKFSZ3 [CACHE42]
LEKIKT6 [CACHE42]

LEKMBA2 [CACHE42]
LEKREV3 [CACHE42]
LEKREVH7 ICACHE42I

LEKREVLS [CACHE42]

LEKSJA3 [CACHE42]
LEKSJAG3 [CACHE42]
LEKSZUR2 [CACHE42]
LEKSZUR4 [CACHE42]
LEKUGY1 [CACHE42]
REVMOZ3 [CACHE42]
REVTORS [CACHE42]

SJAETAM3 [CACHE42]

SJAKALI3 [CACHE42]

REV. |ístáző

SJA - lekérdező

SJA . gazdálkodó lekérdező

UGY - alap lekérdező jog

REV - mozaik lek. tovább feldolgozás

REV . hat'idő figyelő vezető

SJA - kamatos tételek listazó

ELLVITA . általános lekérdezo

Y izs gá|atszew ezó, s zi gnál ó

Ellenőrzési vezető

ELAB . központi lekérdező

VGS . AM regisztr. adatlapok ügyint.

AMo - lekérdező

VGS - AM regisár. adatlapok rögzítés

vGS . AM regisztr.adatlap újraélesztő

VGS - AM regisár. adatlapok lekérdez

CAJF . FOKA és CAJF adófszla

BANK - adó és járulék lekérdező

FsZ - lekérdező

FSZ - lekérdező (adó' járulék)

IKT. erős lekérdezo

MBA MBANK lekérdezés (ig.)

REv - lekérdező

REV - hat.idő figyelo lekérdező

REV.listázó

SJA. lekérdező

SJA - gazdálkodó lekérdező

LEK - adattáblákra épített szűrés

LEK - adattáblákra épített toplista lek.

UGY - alap lekérdező jog

REV . mozaik lek. tovább feldolgozás

REV - törzs karbantartás

SJA - ellenőrzés támogatás

SJA. kamatos tételek |istétző



v--
SJASZUR2 [CACHE42]
SJASZUR4 [CACHE42]
SJAETAM3 [CACHE43]

SJAKALI3 [CACHE43]

SJASZUR2 [CACHE43]

SJASZUR4 [CACHE43]
DSMMTN2 [CACHE71]

DSMPzuT [CACHE71]
FTPVMS3 [CACHE7l]

rKTrKT2 [CACHE71]
KMEGYE [CACHE7l]
LEKBAN2 [CACHE7l]

LEKBAN3 [CACHE71]

LEKFSZ3 [CACHE7l]
LEKTKT6 [CACHE7l]

DOKJ_IKo7 IUZEMI

VGS_KK0ZIUZEMI

VGS_KKI3IUZEM

RP08 IUZEM]
RP28 IUZEM]

Qr06 [szolc]
KKI EU6O

BEF-TLEK

AFM_I6
belül

AFM-31

ANK LOO3

LEK - adóalanyok szűrése

LEK - bevallás összesítés

SJA - ellenőrzés támogatás

SJA - kamatos tételek |istánő

LEK - adóalanyok sztirése

LEK - bevallás <jsszesítés

DSM -a|ka|mazások minimum joga

DSM-nyomtatás

ESZ FTP vMs.ből PS-re

IKT iktató

DSM - kereszt megyei átlépés

BANK - lekérdező

BANK - adó és jaÍulék lekérdező

FSZ - lekérdező (adó' járulék)

IKT - erős lekérdező

DoK.lekérdező

KKR-VGS KK megyei lekérdezo

KKR.VGS KK ok kód lekérdező

REVP - lekérdezések adatlapokhoz

REVP rógiós lekérdezések

TERIT-önértékelés

KKI - régiós megyeváltó

BEv- BEF bevallás teljes lekérdezés

KAT - KTG igazgatőságváItás régión

KAT - KTG adózói kockazat

ANYK - partner lekérdező

D. Záradék

A munkaköri leírás csak a rendszeresen ismétlődő, alapvető feladatokat, kötelezettségeket
tarta|mazza. Ezenkívül a munkakör betöltóje a munkáltató jogszeni utasítása esetén köteles
ellátni a munkakörhöz kapcsolódó eseti feladatokat is.

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betoltőjére nézve
kötelező. Végrehajtásának elmulasztása koztisztviselő esetén fegyelmi felelősségre vonást,
munkavállaló esetén rendkívüli felmondást vonhat maga után.


