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A könyvelők és a könyvelőt kereső 
vállalkozások is zömében budapestiek

A keresők többsége (57%) asztali számítógépről vagy 
laptopról (desktop) böngészett az oldalon, de nagyon 
sokan használják az oldalt mobiltelefonról (41%) is. 

Ezért optimalizáltuk az oldalt mobilra is! A találatok az 
egyezés mértéke szerinti sorrendben jelennek meg, amit 
az értékelések átlagos pontszáma, a kalkulált ár, a 
távolság és az iparági tudás alapján számítunk. Ezek a 
szempontok (és relatív értékelésük a többi, találati listán 
szerelő szolgáltatóhoz képest), valamint a bemutatkozás 
jelennek meg a szolgáltató mobilra optimalizált profilján. 
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A legtöbb könyvelőt kereső vállalkozás és regisztrált könyvelő is budapesti, 
azonban jelentős számban kerestek Veszprém, Baranya és Somogy megyei 
vállalkozások is - az utóbbi 2 megyében sokkal többen kerestek, mint ahány könyvelő 
regisztrált a Könyvelő-Netre. 

Könyvelőt keresők és regisztrált könyvelők területi megoszlása (%)



A legtöbben januárban kerestek 
könyvelőt - ami nem meglepő, hiszen a 
könyvelő-váltást ilyenkor a legegyszerűbb 
kivitelezni - valószínűleg hasonló okokból, 
a december sem maradt el sokkal a 
január mögött. 

Idén átlagosan 3,1 könyvelőtől kértek 
ajánlatot az oldalon kereső vállalkozók, 
vagyis ha ajánlatkérést kapsz, 32% 
eséllyel számíthatsz rá, hogy 
szerződni fogtok! 

Továbbá a visszajelzések szerint a 
keresők többsége végül nem az oldalon 
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A keresők többsége a találati listán szereplő 
könyvelőket közvetlenül kereste meg

* A keresők eljutottak a találati listáig és egy vagy több könyvelő profilját 
megtekintették, de nem kértek ajánlatot az oldalon keresztül (2020. december 
22-től van adatunk erre vonatkozóan).
** Teljes hónapra vonatkozó, a tényadatok alapján kivetített értékek.  

Ajánlatkérések és keresések* száma

keresztül küldi el az ajánlatkérést, hanem a találati listán szereplő könyvelők közül 
egyet vagy többet telefonon vagy emailben, közvetlenül keres meg. Emiatt is 
javasoljuk, hogy telefonszámot is mindenképp adj meg. 

Javasoljuk, hogy amennyiben egy új 
ügyfél keres fel, kérdezd meg, hogyan 
talált Rád! Nem azért, mert 
mindenképpen mi szereztük, hanem 
azért, hogy tudd, milyen értékesítési 
csatornák működnek nálatok.

Az adatbázisunkban szereplő 
szolgáltatók közül azok, akik legalább 
egy hónapja ügyfelünk, feltöltött 
bemutatkozást és rendelkezik 
értékelésekkel, mind kapott már 
ajánlatkérést! 

https://www.konyvelo-net.hu/blog/a-konyvelo-valtas-folyamata


A Könyvelő-Net látogatóinak száma márciusban átlépte a 10.000 főt 2020. júliusi 
indulása óta, ebből kicsit több, mint 4.000 látogatónk volt az idei évben. Óvatos 
becsléseink szerint is, az idei évben legalább 20 ezer látogatóra számítunk. A 
december-januári “csúcsidőszakot” követően a következő intenzívebb időszakot 
április-májusra várjuk, az éves bevallások előtt. 

A keresők legnagyobb arányban, 33%-ban Facebook postban vagy online 
újságcikkekben olvastak rólunk/tőlünk és kattintottak a linkre, 19% keresőből (ez 
ez organic, vagyis nem fizetett megjelenés a Google/Bing találatok között) érkezett, 
16% direkt elérésből (böngészőbe beírták az oldal címét), 10% Facebook 
csoportokban könyvelőt kereső posztra írt kommentből (kommentben javasolták, hogy 
a Könyvelő-Neten keressen a poszt írója), 17% pedig fizetett Google hirdetésből. 
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Hányan látogatják az oldalt, és hogyan 
találnak ránk?

A legnépszerűbb cikkünk az elmúlt 
időszakban a 2021. évi Adónaptár 
volt, de sokan olvasták a 
hellobiznisz.hu vagy a 
stratuponline.hu oldalakon 
megjelent cikkeinket is. (Jelenleg 
pedig éppen a szamlazzhupark.hu 
oldalra írunk újabb szekértői 
cikket.) 

Facebook oldalunkat jelenleg 
286-an követik, ez a tábor 
folyamatosan növekszik.

Posztjainkkal az elmúlt egy hónapban 14 ezer embert értünk el. 

A fentieken túl partneri együttműködések révén is igyekszünk szólni azokhoz a 
vállalkozásokhoz, akik számára a szolgáltatásaink relevánsak lehetnek. Legfrissebb 
együttműködésünk a számlázz.hu PARK tagjaival alakult, ahová rendszeresen írunk 
szakértői cikkeket. A PARK egy olyan “tartalom ökoszisztéma”, ahová különböző 
szakértők írnak cikkeket, posztokat, mutatnak lehetséges irányokat a digitalizációban. 
(Digitalizáció, illetve egyáltalán online jelenlét témában a következő hetekben többet is 
olvashatsz tőlünk!)

https://www.konyvelo-net.hu/blog/2021-evi-adonaptar
https://www.facebook.com/Konyvelonet
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Mit tudunk a kereső vállalatokról?

A keresők többsége a 
maximum 50 millió Forint 
éves árbevételű 
kategóriába tartozik (noha 
ebbe beletartoznak azok a 
vállalkozások is, amelyeket 
még csak terveztek 
megalapítani és a tervezett 
bevételre nullát írtak be a 
keresés során), de keresett 
könyvelőt 7 darab  2 milliárd 
Ft feletti éves árbevételű 
cég(csoport) is. 

Keresők megoszlása

A keresők 96%-a keresett könyvelési szolgáltatást, közülük 80% bérszámfejtéssel 
együtt, ez volt a legkeresettebb szolgáltatás-csomag. Könyvelést magában a keresők 
6%-a keresett csak. A keresők 3-3%-a cégalapítási, illetve adótanácsadási  
szolgáltatással együtt kereste a számára legmegfelelőbb könyvelő-bérszámfejtőt, 
ezek voltak a harmadik legnépszerűbb szolgáltatás-kombinációk. 

     Bt.        Kft.         EV        Még nem döntötte el           Egyéb

     IT         E-ker.         Építés         Egyéb szolg.          Ker.           Egyéb*

     0-50          50-200          200-500          500-2000          2000    (mFt)       

Az összes kereső körében az adótanácsadást keresők 
aránya 9% volt, míg azok körében, akik még nem tudják, 
milyen cégformában szeretnének működni, 19%. 

A kereső cégek 38%-a egyéni vállalkozó volt (fő- és 
mellékállású együtt), 44%-a Kft., 6%-a Bt., 3% civil 
szervezet, 7%-a pedig még nem döntötte el, hogy 
milyen cégformában szeretne működni (a maradék 2% 
pedig Zrt., társasház és önkormányzat). 

Iparágat tekintve meglehetősen heterogén a sokaság, a 
legnagyobb arányban az IT, kereskedelem 
(e-kereskedelem és hagyományos), az építőipar és az 
egyéb szolgáltatások jelentek meg. A cégformák 
szerinti megoszlás hasonló a teljes sokasághoz ezekben 
az iparágakban is, azonban az építőipar esetében 
felülreprezentáltak az egyéni vállalkozók. 

* Egyéb: 2% mezőgazdaság, 3% művészet, 4% oktatás, 3% pénzügy, 2% logisztika, 3% gyártás, 
1% ingatlan, 1% startup, 4% turizmus, 2% gépjárműipar, 10% egyéb
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Milyen könyvelőirodát kerestek a 
vállalkozások?

Egy friss felmérés1 szerint a 18-65 év közötti internetezők 57%-a még mindig a család 
és a barátok ajánlásaira hallgatnak, amikor szakembert keresnek, azonban 54%-uk 
interneten keres. Közülük pedig 44% csak olyan szolgáltatókban bíznak, akikről 
találnak ügyfél-értékeléseket, ajánlásokat az interneten. Meggyőző számok, igaz? 

Statisztikáink szerint is, az ajánlatkérések száma az értékelések átlagos pontszámával 
van a legerősebb korrelációban, azaz az értékelések átlagos pontszáma 
magyarázza legnagyobb mértékben, hogy egy szolgáltató hány ajánlatkérést 
kapott. A második legerősebb magyarázó tényező a bemutatkozás megléte - mindkettő 
jóval fontosabb szempont, mint az ár, vagy akár az iparági tapasztalat. 

A statisztikáink azt mutatják, hogy 
jelentősen több olyan szolgáltatótól 
kértek ajánlatkérést, akik rendelkeznek 
bemutatkozással és értékelésekkel a 
profiljukon. 

Az összes ajánlatkérés 84%-át olyan 
szolgáltatóktól kérték, akik rendelkeznek 
bemutatkozással, míg ez az arány az 
ügyfél-értékelések esetén 60%! 

1 “A KKV-k digitalizációja Magyarországon”, NRC Research, 2020. szeptember

Az iroda méretet tekintve pedig az 
látszik, hogy a kis irodák aránya 
(59%) felülreprezentált azon 
szolgáltatók között, akiktől kértek 
már ajánlatot, a teljes sokaságon 
belüli arányukhoz képest (a regisztrált 
szolgáltatók 49%-a kis iroda) - azaz a 
keresők nagyobb arányban választják 
a több fős irodákat. Ezt részben 
magyarázhatja, hogy a keresők csupán 
38%-a egyéni vállalkozó; feltehetően a 
nagyobb és komplexebb működésű 
vállalkozások előnyben részesítik a 
nagyobb irodákat. 

Ajánlatkérések száma, ha van bemutatkozás 
illetve értékelés, vagy ha nincs

Regisztrált szolgáltatók megoszlása méret 
szerint, ha van ajánlatkérésük, vagy ha nincs

https://www.konyvelo-net.hu/blog/mitol-lesz-az-on-profilja-hatekonyabb-ertekesitesi-felulet
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Átlagos díjak, árképzés 

A haladó csomagjainkra előfizető 
szolgáltatóink ugyan az ajánlatadás 
véglegesítése előtt látják, hogy a többi 
szolgáltató, akiktől a kereső rajtuk kívül 
ajánlatot kért be, milyen minimális, 
maximális és átlagos árakat kínálnak, 
mégis érdemes lehet kicsit közelebbről 
is megvizsgálni a számokat. 

Az oldalunkon regisztrált szolgáltatók által megadott vállalási árak alapján az átlagos 
könyvelési díj katás egyéni vállalkozók esetén nettó 9.022 Ft (minimum: 3.400 Ft, 
maximum: 25.000 Ft), Kft. esetén 24.188 Ft (minimum: 5.000 Ft, maximum: 50.000 
Ft). Az árak jelentősen szórnak, azonban azt látjuk, hogy az ajánlatkérések esetén 
csupán a szolgáltatók 20%-a módosított az előzetesen kalkulált áron. 

A regisztráció során már lehetőség van az “Árazási segéd” használatára: 3 
lehetséges árazási pozíciót lehet választani (alacsony, átlagos, magasabb), amely 
alapján előtöltjük a vállalási árakat - később ezek az árak akár tételenként is 
módosíthatóak, testre szabhatóak. Az árakat a regisztrált felhasználók vállalási árai 
alapján alakítottuk ki, az “Átlagos árak” opció esetén egy főállású katás egyéni 
vállalkozó havi nettó könyvelési alapdíja 9.000 Ft, egy Kft-é 25.000 Ft. 

A szolgáltatók 41%-a számít fel felárat az alapdíjban foglalt 10 feletti havi kimenő 
számla darabszám esetén, melynek átlagos összege számlánként 99 Ft. A 10 millió 
Ft éves árbevétel alatti ügyfelek könyvelési alapdíjára egy szolgáltató se számít felárat, 
a 10-50 millió Ft közötti sávra már a szolgáltatók 25%-a átlagosan 19%-os felárat 
számít fel, 50-200 millió Ft éves árbevétel esetén 39%-uk számít fel egy átlagosan 
41%-os felárat, 200-2000 millió Ft között 39%-uk 156%-os felárat, míg a 2 milliárd Ft 
feletti bevételű ügyfelek esetén 29%-uk (a szolgáltatók egy része ekkora ügyfelekkel 
nem szeretne foglalkozni) átlagosan 215%-os felárat. 

Ahogyan korábban is írtuk, a kereséseknek csak kis hányada végződik az oldalon 
keresztül történő ajánlatkéréssel, azonban statisztikáink szerint amelyik esetben igen, 
ott a kiválasztott könyvelő számára havonta (!) átlagosan 12.260 Ft értéket 
teremtettünk - ügyfelenként (az elfogadott díj és a szolgáltató egy havi előfizetési díja 
közti különbözet). 
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Segíthetünk, hogy a fentiek ismeretében 
felturbózd a profilodat? 

A megnyerő bemutatkozás titkairól ebben a korábbi cikkünkben 
írtunk, javasoljuk, hogy szánj időt ezen 500 karakter kitöltésére! 

Ha szeretnéd megmutatni az elégedett ügyfeleid pozitív 
visszajelzéseid, itt gyűjtsd össze, és mi kitesszük! 

Ha csomagot váltanál, vagy épp most fizetnél elő, de maradt még 
kérdésed, ide írj nekünk: info@konyvelo-net.hu, vagy a honlapon 
kattints a jobb alsó sarokban található chat ikonra!  

Ha pedig olvasnál még rólunk / tőlünk, az 
alábbi oldalakon megteheted!

Új startup, ami zászlójára tűzte a személyes ajánlás egyeduralmának 
megtörését a könyvelő keresésben (2020. 09. 22.)

Ismerd meg a Könyvelő-Net-et, ami összeköti a könyvelőket és az 
ügyfeleiket (2020. 11. 11.)

Save the date – 2021. évi adónaptár (2020. 11. 24.)

 Adóváltozások – erre készülj januártól! (2020. 11. 24.)

 Gondold végig az évet – év végi teendők kkv-knak! (2020. 11. 23.)

 Vállalkozni szeretnék: milyen lépéseket kell megtennem? 
(2020. 11. 30.)
Hogyan indíts el egy katás vállalkozást? Megmutatjuk lépésről 
lépésre. (2020. 12. 08.)

Könyvelőváltásra készülsz? Mondjuk, mire érdemes figyelni. 
(2020. 12. 03.)
Az vagy, amit írnak Rólad? - A review-k hatalma (2021. 01. 25.)

Mit adtak nekünk az adatalapú döntések? (2021. 01. 25.)

Jól teljesítettek a MagentaKraft projektjei (2020. 12. 21.)

Digitális kulturálódásunk (2021. 03.29.)

https://www.konyvelo-net.hu/blog/mitol-lesz-az-on-profilja-hatekonyabb-ertekesitesi-felulet
https://forms.gle/wzTYDGrhmkRqraeA7
mailto:info@konyvelo-net.hu
https://www.konyvelo-net.hu/
https://startuponline.hu/uj-startup-ami-zaszlojara-tuzte-a-szemelyes-ajanlas-egyeduralmanak-megtoreset-a-konyvelo-keresesben/
https://startuponline.hu/uj-startup-ami-zaszlojara-tuzte-a-szemelyes-ajanlas-egyeduralmanak-megtoreset-a-konyvelo-keresesben/
https://www.glamour.hu/g-eletstilus/ismerd-meg-a-konyvelo-net-et-ami-osszekoti-a-konyveloket-es-az-ugyfeleiket/6zxe68v
https://www.glamour.hu/g-eletstilus/ismerd-meg-a-konyvelo-net-et-ami-osszekoti-a-konyveloket-es-az-ugyfeleiket/6zxe68v
https://hellobiznisz.hu/save-the-date-2021-evi-adonaptar/
https://hellobiznisz.hu/adovaltozasok-erre-keszulj-januartol/
https://hellobiznisz.hu/gondold-vegig-az-evet-ev-vegi-teendok-kkv-knak/
https://hellobiznisz.hu/vallalkozni-szeretnek-milyen-lepeseket-kell-megtennem/
https://hellobiznisz.hu/hogyan-indits-el-egy-katas-vallalkozast-megmutatjuk-lepesrol-lepesre/
https://hellobiznisz.hu/hogyan-indits-el-egy-katas-vallalkozast-megmutatjuk-lepesrol-lepesre/
https://szamlazzhupark.hu/konyvelovaltasra-keszulsz-mondjuk-mire-erdemes-figyelni/
https://szamlazzhupark.hu/az-vagy-amit-irnak-rolad-a-review-k-hatalma/
https://szamlazzhupark.hu/mit-adtak-nekunk-az-adatalapu-dontesek/
https://www.mmonline.hu/cikk/jol-teljesitettek-a-magentakraft-projektjei/
https://szamlazzhupark.hu/digitalis-kulturalodasunk/


Illustrations: www.vecteezy.com, www.freepik.com (pch.vector)

https://www.konyvelo-net.hu/ 
info@konyvelo-net.hu 

http://www.vecteezy.com
http://www.freepik.com
https://www.konyvelo-net.hu/
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