
 

     

Hasznos linkek gyűjteménye 

a GINOP-5.1.9-17-2017-00003 projektben részt vevők részére,  

a GINOP-5.1.9-17-2017-00003 felkészítő projekt és a Vállalkozóvá válás támogatását szolgáló 

GINOP-5.1.10-18 – Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása GINOP-5.2.7-18 – Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása  

című GINOP konstrukciókhoz kapcsolódóan (MÁK támogatás) 
 

 

 Felkészítő szervezet tájékoztatói (tájékoztató a programról, feltételek, stb.): 

https://gondolkozzunkokosan.hu/a-programrol/tajekoztato/ 

https://gondolkozzunkokosan.hu/a-programrol/a-program-lepesei/ 

 

 GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések – a GINOP-5.1.9.-17 A fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá 

válásának támogatása a Dél-Alföldön programban) 

https://gondolkozzunkokosan.hu/a-programrol/gyik/ 

 

 Regisztráció, jelentkezés: 

https://gondolkozzunkokosan.hu/regisztracio/ 
 

 Kompetenciamérések időpontjai: 

https://gondolkozzunkokosan.hu/rendezvenyek/ 

 

 A régió foglalkoztatási osztályainak elérhetőségei, ügyfélfogadási rendek: 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály:  

http://www.csmkh.hu/hu/foglalkoztatasi-foosztaly 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Kecskeméti Járási Hivatal Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztály: 

http://bkmkh.hu/foglalkoztatasi_munkaugyi_es_munkavedelmi/foglalkoztatasi_osztaly/ 

Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/elerhetoseg-szervezet/tarsadalombiztositasi-es-foglalkoztatasi-

foosztaly 

 

 Bejelentéshez / hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenységek katalógusa a szolgáltatások 

piacán (a szükséges képesítést, végzettséget NEM itt lehet ellenőrizni) 

https://engedelykoteles.mkik.hu/ 
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 Kamarai nyilvántartás: 

https://mkik.hu/vallalkozoi-regisztracio 

 

 Osztályozások (E.V) – Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ’19) Az osztályozásban való gyors 

eligazodást szolgálja. A kódszám és szöveg szerinti keresés eredményeként megjeleníti az 

osztályozásban található összes, ilyen kódszám- illetve szövegrészletet tartalmazó elemeket. 

http://www.ksh.hu/ovtj_kereso   

 

 Osztályozások (BT, KFT) – Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) 

Az osztályozásban való gyors eligazodást szolgálja. A kódszám és szöveg szerinti keresés 

eredményeként megjeleníti az osztályozásban található összes, ilyen kódszám- illetve szövegrészletet 

tartalmazó elemeket. 

http://www.ksh.hu/teaor_kereso 

 

 18 18 Kormányzati Ügyfélvonal (élő Chat) annak ellenőrzéséhez, hogy a vállalkozás tevékenységéhez 

kell-e végzettség: 

https://webchat.opennet.hu/ugyfelvonal/?ref=kozig 

 

 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 

Hatályos: 2020.01.01 - 2020.06.30 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155155.362783 

 

 Információs füzetek (NAV) 

61. információs füzet - KATA (Kisadózó vállalkozások tételes adója) 

03. információs füzet - Az egyéni vállalkozók szja- és járulékkötelezettsége 

 

 MÁK honlapján frissülő GINOP közlemények, GYIK, felhasználói kézikönyvek (elektronikus felület 

használatához és a támogatási kérelem benyújtásához, valamint a kifizetési igénylés és beszámoló 

benyújtásához), A Kormány 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete egyes továbbadott támogatások 

kihelyezésének részletes szabályairól: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-

ugyfelek/vallalkozova_valas_tamogatasa_ginop/3991/ 

 

 A WEB üzleti terv véglegesítése előtt ellenőrizni szükséges (Ellenőrzőlista) 

https://gondolkozzunkokosan.hu/wp-content/uploads/2019/12/WEBUT-LEADAS-ELLENORZO-LISTA.pdf 

 

 WEB üzleti terv jóváhagyását követően pályázás a MÁK felületén: 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/vvt/ 
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 Kötelező tájékoztatás: 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/25# 

 

 Táblagenerátor: 

https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/ 

 

 További tudnivalók, illetve fenti dokumentumok itt is megtalálhatóak: 

https://gondolkozzunkokosan.hu/letoltheto-dokumentumok/ 

 

 További információ, kapcsolat: 

https://gondolkozzunkokosan.hu/kapcsolat/ 
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