Webcímek, Online ügyintézés

Adó
http://ado.lap.hu/ - könyvelő kereső;
http://www.apeh.hu/ -adóhivatal
http://www.ado.hu/ -  adózási tudnivalók, adónaptár.
http://www.konyveloinfo.hu/search.php?SiteID=1&SearchID=1&from=adohu - könyvelő-kereső
http://www.onyf.hu/index.php?lang=HU&Menu_id=5 - nyugdíjak fajtái, kiszámítása – tájékoztató
http://www.adotipp.hu/ - adótanácsadás, hírlevél; adónaptár
www.adokedvezmeny.lap.hu (kedvezmények)

Állás:
http://karrier.expressz.hu, www.monster.com, www.jobline.hu, www.cvonline.hu, www.allasajanlat.lap.hu, www.allas.lap.hu, www.allasinterju.lap.hu,
www.afsz.hu, (Állami Foglalkoztatási Szolgálat)
www.munkaugyikozpont.hu, http://www.bacsmmk.hu/ -  a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ az Interneten
	állásajánlatok

önéletrajz-adatbázis
aktuális képzések
támogatások
http://profession.hu/ 
	álláskereső portál, 

állásajánlatok tematikus csoportosításban
http://www.jobmonitor.hu/
	magyar állásajánlatok gyűjtőoldala

hasznos tanácsok állásvadászathoz
piaci körkép 
elektronikus hírlevél aktuális állásajánlatokról
http://www.jobpilot.hu (Európa szerte)
	álláshirdetések

önéletrajz-beadás
fizetési teszt
cégbemutatók
http://europa.eu.int/eures/index.jsp - álláskeresés Európa szerte
http://oneletrajziras.lap.hu/ 
önéletrajz-minták
	külföldi önéletrajzok

gyakori interjú kérdések
http://www.epalya.hu - Állami Foglalkoztatási Szolgálat pályaválasztást segítő weboldala
	képzettségek, képző intézmények, képzések

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás
keresett foglalkozások, bejelentett álláshelyek
foglalkozások, állásajánlatok

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13417 – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium weboldala munkavállalók számára
	tájékoztatók a foglakoztatás szabályairól

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=10004 – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium weboldala diákmunkások számára
http://www.szmm.gov.hu/ - a Szociális és Munkaügyi Minisztérium az Interneten
http://www.nfi.gov.hu/ - a Nemzeti Felnőttképzési Intézet az Interneten
	akkreditált intézmények

akkreditált programok
akkreditációs szakértők
intézményi akkreditáció

Általános információk
www.mindentudo.hu, http://hu.wikipedia.org/, 
www.telefonkonyv.lap.hu ,www.megaport.hu

Apróhirdetés
www.startapro.hu
www.expressz.hu/
www.bazar.hu 

Árak:
http://www.arvadaszat.hu

Árverés:
http://www.vatera.hu

Autós újság
www.index.hu, www.totalcar.hu,

Bankszolgáltatások Interneten keresztül:
http://www.otpbank.hu (jelszavas belépés)
http://www.khbank.hu (csipkártyás belépés!)
www.bank.lap.hu
www.mnb.hu Magyar Nemzeti Bank
www.pszaf.hu Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
www.pm.gov.hu Pénzügyminisztérium
www.bankinfo.hu előfizetéses formában lehet igénybe venni 
www.privatbank.hu
www.bankkartya.hu
www.takarekszovetkezetek.hu 
http://penzugy.infodoboz.com/cikk/bankrendszer/

Biztosítás
http://www.eurorisk.hu/index.html (tanácsadás)
http://www.netrisk.hu/index.php (On-line biztosítás)
http://biztositas.lap.hu/ (utasbiztosítás)
www.biztositas.hu (Kötelező biztosítás kalkulátor is!)
http://kotelezobiztositas.com/ gépjármű
www.garancia.hu utasbiztosítás 




Böngészők:
www.firefox.hu, www.mozilla.hu, www.explorer.hu, www.opera.hu, www.origo.hu, www.safari.hu

Cégkereső
www.internettudakozo.hu
www.yellowpages.hu

Civilszervezeteknek és/vagy civil szervezetek-ről
http://www.civilhirado.hu/
http://www.niok.hu/ (civil szervezetek adatbázisa)
http://www.nonprofit.hu/(pályázati lehetőségek, képzések)
http://www.kapcsolat.hu (Közösségfejlesztés)
http://www.civil.d-alfold.hu
www.telehaz.hu
www.nca.hu (Nemzeti Civil Alapprogram)
www.kka.hu, (Közösségi Kapcsolat Alapítvány)
www.oefi.hu, (Országos Egészségügyi Fejlesztési Intézet)
www.egeszsegterv.hu, Egészséges Településért Alapítvány)

Egészségügy
www.drinfo.eszcsm.hu
www.hazipatika.com
www.webpatikus.hu, www.velvet.hu, www.weborvos.hu, www.infermed.hu, www.gyogytermek.hu, - on-line rendelő; kalkulátorok; tesztek, vitamin ABC
http://tanacsadas.zoltanvass.hu/ - pszichológiai online tanácsadás
http://nlc.hu/index.php?id=191 - tanácsadók több témában: bioenergia, pedagógia-nevelés, gyógynövény-szakértő, lakberendező
http://www.harmonet.hu/ - életmód-tanácsadók, hasznos tanácsok.
http://www.haziallat.hu/  - házi kedvencek egészségvédelme: online-tanácsadás
www.ogyi.hu (orsz.gógyszer int.)
www.drinfo (gyógyszerekről, betegségekről)

Eu információk:
www.europa.eu.int (álláskeresés nem magyar nyelv)
www.europa.eu (unió hivatalos lapja)
www.eu2004.hu (tanulás, munkavállalás)
www.europass.hu (önéletrajz, nyelvi útlevél, nyomtatvány letöltés)
www.tka.hu (képzés, sok esetben ingyenes, Tempus Közalapítvány)
www.eupalyazat.lap.hu,
www.euroinfo.hu (dokumentumok, adatbázisok)
www.ogyk.hu (országgyűléskönyvtárában letétek)
www.igazsagugyiminiszterium.hu (joganyag)
www.eu.lap.hu (pályázati kiírások)
www.euportal.hu 

Felvételi diákoknak
http://www.felvi.hu
http://www.palya.hu Korábbi évek felvételi feladatsorai, felvételi előkészítők, korábbi évek felvételi ponthatárai, induló szakok, szakképesítések jegyzéke, középiskolák jegyzéke: oktatási portál

Fesztiválnaptár, jegyrendelés
http://www.fesztival.hu/

Gazdasági információk
www.napi.hu
http://www.bankweb.hu - BankWeb Hírlevél
http://www.napi.hu/cegradar (cégadatok)
http://www.complex.hu/nevado.php (cégnév-nyilvántartó adatbázis)
http://www.cegnet.hu; 
(gazdasági" http://www.eco.hu/ecohu/hirek/ (gazdasági hír, esemény)
http://e-business.lap.hu (e-kereskedelem)
www.hirstart.hu (friss hírek)
www.hvg.hu, 
www.fn.hu (figyelőnet)

Hírek, események
http://hirek.mti.hu/; www.origo.hu 
http://www.korridor.hu ; http://www.hirstart.hu 


Időjárás:
http://www.idojaras.hu,
http://met.hu ,
http://idojaras.origo.hu, 
www.idokep.hu, 
www.viharvadasz.hu,
www.mwt.hu, 
www.metnet.hu, 
www.idojaras.lap.hu

Információkeresők
www.mindentudas.hu, www.wikipedia.hu, www.domain.hu, www.lap.hu, www.startlap.hu

Ingatlan, hitel
www.ingatlan.net
www.ingatlan.com
www.panoramaingatlan.hu
http://www.haztervek.hu/haztervek/index.htm - megvásárolható háztervek; 
http://www.privatbankar.hu/html/bank/6_1.php - hitelkereső
http://www.bankweb.hu  - a forint és a deviza-hitelekről; termékválasztó cégek és magánszemélyek részére.
http://www.hiteligenyles.hu/  -  információk; előminősítő.
http://ingatlancenter.com/ - ingatlan, adózás, illeték.



Interaktív kikapcsolódás, játék: 
www.olvasnijo.hu, jatek.hu, Google Earth
http://jatek.lap.hu, http://jatekpark.origo.hu, http://kvizpart.hu, www.honfoglalo.hu, www.gportal.hu

Internettelefon:
www.klip.hu, www.skype.hu

Jog:
közlöny-adatbázis: http://www.complex.hu/external.php?url=3 
http://www.bacskiskun.hu/megyeionkormanyzat/eloterjesztesek.php 
www.magyarkozlony.hu, www.jogiforum.hu, www.complex.hu, (jogszabályfigyelő)

Kereskedelem:
www.mkmcom.hu (könyv) http://vasarlas.lap.hu/, www.divido.hu 
http://www.fo.hu/, http://www.folio.hu/, http://www.webaruhaz.hu/
http://www.depo.hu/, http://vasarlas.origo.hu, http://addel.hu
http://plazacity.hu, http://www.ebolt.hu ,http://www.epiac.hu , www.vital.hu 

Keresők
http://startlap.hu, http://www.vizsla24.hu, http://www.google.com
http://www.origo.hu, http://index.hu, http://temakor.lap.hu 
http://www.lap.hu, www.goliat.hu, www.heureka.hu, 
www.kurzor.hu, www.sztaki.hu, www.linkcenter.hu, www.ok.hu/linktar" www.ok.hu/linktar 
www.webmania.hu, www.weblink.hu, www.kapu.hu, www.linktar.hu, www.lapozz.hu, www.gyaloglo.hu, www.reset.hu, www.ikk.hu, www.sargalap.hu, 

Koncertnaptár:
http://www.zeneforum.hu/ - Koncertnaptár (+Hangversenykalauz)

Könyvtárak könyvkeresők és adatbázisok 
www.konyv-e.hu (könyvek elektronikusan)
www.ki.oszk.hu, (nyilvános könyvtárak adatbázisa) 
www.kjmk.hu, (megyei adattár) 
www.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91, (közösségi enciklopédia) www.konyvkereso.hu, (online könyvkereső)
www.mek.oszk.hu, (magyar elektr.könyvtár)
www.akonyv.hu, (klasszikusok ingyen) 
www.bibl.u-szeged.hu, (inf.köyvtárosoknak) 
www.ki.oszk.hu/calimera, (webhelyek tesztelése)
www.konyvtar.lap.hu, (könyvtári linkgyűjtemény)
www.libinfo.hu, (internetes tájékoztató szolgáltatás)
www.listserv.iif.hu/Archives/katalist, (könyvtáros levelező lista)
www.sunbooks.hu, (könyvrendelés)
www.antikvarium.hu, (online antikvárium)
www.mokka.hu
www.szikla.hu
www.odr.lib.unideb.hu 
www.neumann-haz.hu


Közösségi site-ok
www.iwiw.hu
www.myvip.hu
www.baratikor.com

Lakáskultúra, házépítés, kert
http://otthonunk.hu/?cj=kat

Levelezés, beszélgetés ingyen
http://www.freemail.hu
http://www.citromail.hu
http://www.gmail.com 
http://trefort.net/ 
http://chat.hu/ 
http://messenger.msn.com 
www.klip.hu 
www.skype.hu 

Menetrendek:
http://www.elvira.hu, http://www.menetrendek.hu, http://utvonal.bkv.hu

Mezőgazdaság:
http://www.agrarkapu.hu  - agrárpiactér, hírek, pályázatok.
http://www.agroline.hu/index.php  - közösségi fórum.

Minisztériumok, Intézmények:
www.meh.hu (Minisztériumok Uniós oldalai)
www.kulugyminiszterium.hu
www.wati.hu (VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság)
www.ktm.hu (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)
www.nfh.hu (Nemzeti Fejlesztési Terv és Eu Támogatások Hivatala
www.apeh.hu APEH
www.magyarorszag.hu/kozigazgatas/intezmenyek, 
www.bacskiskun.hu, 
www.del-alfold.hu, 
www.gkm.gov.hu, (Gazd. És Környezetv.)

Munka
www.bacsjob.hu
www.cvonline.hu
www.profession.hu
www.bacsmmk.hu

Nyelvvizsga eredmények:
http://www.itk.hu

Oktatási információk
www.vilagosztondijai.hu (ösztöndíjak)
www.isze.hu
www.felvi.hu, (felvételi eredmények, jelentkezés)
www.fisz.hu, (középfokú okt., kétszintű érettségi)
www.mindentudas.hu, (Mindentudás Egyeteme előadásai)
http://kozepiskola.lap.hu;
http://tovabbtanulas.lap.hu/
http://felnottkepzes.lap.hu/
www.eun.org (európai iskolahálózat)
www.mobilitas.hu 
www.okm.hu, (Oktatási és Művelődésügyi Minisztérium)
www.oki.hu (Országos Közoktatási Intézet)
www.kir.hu (Közoktatási Információs Iroda)
www.nfi.gov.hu (Nemzeti Felnőttképzési Intézet)
www.fpi.hu (Felsőoktatási Pályázatok Irodája)
www.scholarship.hu (Magyar Ösztöndíj Bizottság)
www.koma.hu (Közoktatási Modernizációs Közalapítvány)
www.riszi.hu (Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda)
www.palya.hu, 
www.sulinet.hu, 
www.eduport.hu 
www.magyarirodalom.lap.hu , 
www.doksi.hu 
www.egyetem.lap.hu, 
www.puska.hu 
www.szakdolgozat.hu,
www.tananyag.hu
www.oktatonline.hu
www.jegyzetek.hu
www.erettsegi.lap.hu,

On-line boltok:
http://www.fo.hu/, http://www.folio.hu/, http://www.webaruhaz.hu/
http://www.depo.hu/, http://vasarlas.origo.hu, http://addel.hu
http://plazacity.hu, http:/www.ebolt.hu http://www.epiac.hu 

Ösztöndíjak
Elektronikus ösztöndíj almanach: http://w3.altusoft.hu/almanach/
http://diak.lap.hu; 
http://vilagosztondijai.lap.hu
http://www.scholarship.hu/

Pályázatok, pályázatírás
http://www.forrasportal.hu/ - pályázatok, forrástippek, EU-info
www.pafi.hu 
www.forrasexpress.hu
www.sansz.ngo.hu
www.meh.hu, 
www.penzforras.hu/ (segítségnyújtás pályázatíráshoz)
http://www.palyazatikapu.hu (módszertani segítség)
http://palyazatiras.lap.hu/
www.fvm.hu (gazdálkodóknak)
www.palyazatvadasz.hu
www.eupalyazat. lap.hu 
www.fn.hu (figyelőnet)
www.soros.hu
www.opik.hu (Országos Pályázati Információs Központ)
www.nfh.hu, 
www.vallalkozas.lap.hu,

Pénzügy:
http://www.bankweb.hu 
http://www.privatbankar.hu 
http://www.bankkartya.hu/ 
http://www.itdh.hu – befektetési tanácsadás, befektetés ösztönzés, 
www.bank.lap.hu
www.penzcentrum.hu 

Programajánló:
www.mozinet.hu, 
www.szinhaz.hu, 
www.kultura.hu, 
http://www.kulturinfo.hu/ (országos ajánló)
http://muzeum.lap.hu/
http://www.bacskiskun.hu/megyeionkormanyzat/esemenynaptar.php  (nem frissítik rendszeresen)
www.port.hu, 
www.est.hu, 
www.programajanlo.lap.hu

Romákról nem csak romáknak
http://www.cigany.lap.hu , http://www.romaNet.hu, http://www.valtozovilag.hu, http://www.romasansz.hu , http://www.roma.hu , http://romapont.hu , www.romaart.hu http://www.romapage.hu , http://www.romaweb.hu , http://www.romaesely.hu, http://www.romacentrum.hu 

Statisztika:
www.ksh.hu

Szórakozás
www.port.hu
www.szinhaz.hu
www.est.hu

Szótárak:
www.szotar.lap.hu, (értelmező)
www.szotar.sztaki.hu/angol-magyar

Tanácsadó lapok gyűjteménye
http://tanacsadas.lap.hu/ 


TV-mozi-színház:
http://port.hu, www.magyarportal.hu, www.origo.hu/mindentudasegyeteme

Tőzsde: 
http://www.bet.hu
www.ebroker.hu

Tudásgyarapítás
www.wikipédia.hu 

Turisztikai információk
http://www.turizmus.com
http://turizmus.lap.hu/
http://www.szallas-utazas.hu/ (szálláskereső adatbázis)
http://www.balaton-tourism.hu/public/index.php (Balaton-régió hivatalos portálja)
http://www.balaton.hu (balatoni programok, szállások)

Újságok:
www.nol.hu, (népszabadság)
www.magyarhirlap.hu, 
www.hvg.hu, 
www.168ora.hu, 
www.cp.hu,
 www.blikk.hu, www.metro.hu, www.nlc.hu, www.fn.hu, www.btl.hu 

Útvonalkeresés:   
http://terkep.t-online.hu/, http://terkepbank.hu, http://www.utak.hu, 
http://utvonalterv.hu 

Utazás
www.elvira.hu
www.volan.hu
www.bkv.hu
www.utvonalterv.hu
www.hurranyaralunk.hu

Valutaváltás
www.mnb.hu MNB aktuális árfolyama
www.startlap.hu Valutaváltó
www.index.hu oldal alján

Véleménynyilvánítás
http://forum.origo.hu
http://hu.wikipedia.org 
http://www.blogter.hu 
http://mindenkinet.blogter.hu
http://www.freeblog.hu
http://www.blogol.hu 




Ügyfélkapu
WWW.magyarorszag.hu 
APEH és VPOP
Elektronikus adó- és járulékbevallás 
Adófolyószámla-kivonat igénylése
Kontroll adatszolgáltatások / Járulékbefizetések kimutatásai/
Foglalkoztatott bejelentése 

Okmányirodai ügyintézés
Ügyfélkapu-regisztráció
Időpontfoglalás okmányirodába
Anyakönyvi kivonat 
Egyéni vállalkozói igazolvány 
Járműigazgatási ügyek
Járműkísérő lap
Lakcímigazolvány 
Lakcímváltozás 
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
Vezetői engedély
Nemzetközi vezetői engedély
Személyi adatszolgáltatás letiltása a központi adatnyilvántartásból
Személyi adatszolgáltatás engedélyezése a központi adatnyilvántartásból
Útlevél

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Kérelmek
Nyilatkozatok
Bejelentések

/Nyugdíj vagy nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás megállapítása, Szolgálati idő megállapítása, Folyósított nyugellátási kérelem, bejelentés, Nyilvántartott adatokba történő betekintési jog, Fellebbezés, újrafelvételi kérelmek, Igazolási kérelmek/

Országos Felsőoktatási Információs Központ
Elektronikus felvételi
Kormányzati Portál
Gépjárműkereső
Cégkereső
Ingatlankereső
Fórum

OEP
TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások egyéni ügyfelek részére
/Betegéletút-lekérdezés, Jogviszony ellenőrzés, TAJ-számok érvényességének ellenőrzése/

Jogszabálykereső

Hivatalkereső

Ügyleírások 
Letölthető dokumentumok
Nyomtatványok

Hírközpont
Kormányzati portrétár
Országinformációk
Európai Unió




