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1.  Bevezetés 
 

1.1.  A téma aktualitása és rövid összefoglalása  
 

A vállalatok versenyképessége érdekében már nem csak az adott vállalatot kell hatékonyan 

menedzselni, hanem a vállalatot integráló ellátási láncot is.  Ez a szemlélet a logisztikából, 

mint cégeket és rendszereket összekapcsoló gazdasági részterületről indult és nőtte ki magát 

egész vállalati hálózatokat irányító menedzsmentfolyamattá.  (Basu–Wright 2008)  Az ellátási 

láncnak a versenyképességre gyakorolt hatásának a fontossága a 2008-as pénzügyi válság 

után kialakult élesebb konkurenciaharc miatt még nyilvánvalóbb lett.  (Józsa 2012) 

 

Az ellátási láncra ható tényezők közül a hatalmat emelem ki, mint olyat, ami minden 

szervezetben megtalálható.  Eszközrendszerén keresztül függőséget alakít ki és az ellátási 

láncokban ezen múlhat a vállalatokat integráló képessége.  Az ellátási láncok belső 

kapcsolatai is fontos szempontként jelennek meg, ezt felismerték az egymással kooperáló 

partnercégek.   

 

Disszertációmban az ellátási láncokban lévő, vállalatok közötti kapcsolatokban megjelenő 

hatalmat vizsgálom.  A cégek közötti kapcsolatok szilárdabbá váltak az évek alatt és a legtöbb 

vállalat eredményessége is az ellátási láncban együttműködő partnercégek teljesítményétől 

függ.  A hosszú távú együttműködés tükrében a hatalom kezelése elengedhetetlen. 

 

Az elmélet mélységekig történő elemzése és az interdiszciplináris területek hatása mind 

kiemelten fontos hátteret nyújt a disszertációnak.  A szakirodalom tanulmányozása során 

összegzem az eddigi tudományos eredményeket.  Az elmélet és a kutatás alapján megalkottam 

az ellátási lánc hatalmi modelljét, a modell ötvözi a tudományos és a gyakorlati 

megközelítést, kigondolása és felépítése összeköti a közgazdaságtan elméleteit és a 

menedzsment szemléletét.  A hatalmi modell megmutatja, hogy a beszállító, gyártó, vevő 

vállalatok hármasa közül az ellátási láncban milyen okok adnak alapot hatalmi pozíció 

kialakítására.  A felállított modellt alkalmazva kezelhető szituációt eredményez az ellátási 

láncban működő vállalatok számára.  A modellnek átláthatónak, hitelesnek és hasznosnak kell 

lennie, hogy könnyen használható és értelmezhető legyen.  Az empirikus kutatás során több 

kérdésre is kitérek, melyeket statisztikai módszerekkel vizsgálok. 
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1.2.  Disszertáció célja 
 

A disszertáció célja, hogy tudományos igényességgel választ adjon a magyarországi 

telephellyel rendelkező, ellátási láncokban együttműködő vállalatok hatalmi kapcsolataira.  

Az elméletre épülő empirikus kutatás eredményeit gyakorlatban is alkalmas formába kell 

önteni, hogy használható legyen az üzleti életben.  

 

Célként fogalmazom meg a kutatásban lévő vállalatok tipizálását, melyből az ellátási láncra 

vonatkozó új információk és magára a vállalatra utaló eredmények születnek.  Az elmélet és a 

gyakorlat kapcsolata az ellátási lánc, versenyképesség és a hatalom mezsgyéjén megoldást 

kínál a vállalatok fejlődési, esetenként kitörési pontjaira.  A piaci környezet, melybe a 

kutatásban lévő vállalatok tartoznak átfogó képet nyújt a 2010 utáni Magyarország közép- és 

nagyvállalatairól, magyar és külföldi tulajdonú vállalatok kapcsolatáról, ezek 

együttműködéséről az ellátási láncban és a hatalomhoz való viszonyukról.  

 

A globális kihívások, pénzügyi válság idején készült felmérés tükrözi a vállalatok helyzetét és 

felkínál egy lehetséges megoldást, de a gyakorlat és az elmélet egymás melletti létét fejezi ki 

az ellátási láncok hatalmi modellje.  A saját modell eligazodást nyújt a vállalatoknak, hogy 

felismerjék a hatalmi helyzetet az együttműködésükben.  Cél egy használható eszköztár 

összeállítása, ami a vállalat számára segítség abban, hogy válaszokat találjon a hatalmi 

tényezők hatásaira az ellátási láncban.   

 

A célok eléréséhez tisztázom az elméleti hátteret, a definíciókat több perspektívából is 

megvilágítom és lehatárolom.  A legfontosabbakat kiemelem:  konkrétan mit jelent az ellátási 

lánc, hatalom, hatalmi függés, versenyképesség, ezeknek milyen a kapcsolata.  Az empirikus 

kutatás és a módszertani elemzés során a hipotézisekből levont eredmények a vállalatokra 

vonatkoznak.  A vállalatoknak megoldási javaslatot adok, hogy milyen kihívásokra kell 

megfelelő választ találni az ellátási láncokban lévő hatalom miatt.  

 

 

 

 

 



11 
 

 
1.3.  Disszertáció felépítése  
 

A disszertáció terjedelmét tekintve igazodik az előírt 7-10 ív hosszúsághoz.  A felépítése a 

bevezetés, elméleti háttér, empirikus kutatás és befejezés fejezetcímekre tagolódik.  1. ábra 

szemlélteti a disszertáció felépítését és az egyes fejezetek részeit.  

 

1. ábra:  Disszertáció felépítése 

 

 
 

Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A bevezetésben megfogalmazom a téma aktualitását és a dolgozat célját.  Az elmélet 

kidolgozásának logikája érzékelteti a kutatás hátterét.  A kutatás kérdései, hipotézisei és 

módszertana összegzi a bevezetést.  A bevezetés a kutatás kiindulópontjának a szempontjából 

elengedhetetlen, felvázolja a disszertáció struktúráját.   

 

BEVEZETÉS 

• A téma aktualitása és a dolgozat célja 
• Elmélet kidolgozásának logikája 
• Kutatás kérdései, hipotézisei és módszertana 

ELMÉLETI 
HÁTTÉR 

• Ellátási lánc 
• Hatalom  
• Versenyképesség 

EMPIRIKUS 
KUTATÁS 

• Empirikus kutatás folyamata 
• Empirikus kutatás tudományos tézisei és értékelés 
• Empirikus kutatás eredményeinek hatása a menedzsmentre 

BEFEJEZÉS 

• Következtetések és összegzés 
• Gyakorlati felhasználhatóság 
• Jelenlegi korlátok és jövőbeli kutatási irányok  
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Az elméleti háttér az ellátási lánc, hatalom, hatalmi függés és versenyképesség témák 

metszetére koncentrál, de érint egyes interdiszciplináris területeket is.  Az elmélet 

kidolgozásának logikája egyrészt kronológiai megközelítést jelent, másrészt egy 

tölcsérszerűen táguló értelmezést az adott elméletben.  Az elméleti fejezetben a fenti 

fogalmakat és jelenségeket különböző szinten vizsgálom:  

 

• vállalati szinten 

• lánc szinten  

• piac szinten 

 

A hatalom megjelenik a vállalat szintjén, a hatalmi függés a vállalatok között érvényesül, 

tehát az ellátási láncban.  Versenyképesség értelmezéséhez a piac szintjét kell vizsgálni.  Az 

elmélet interdiszciplináris hátterét alkotja még a tudásátadás, bizalom, partneri kapcsolatok 

hármasa, mint a szintek közötti lépések eszközei.  Ezeket önálló pontban vizsgálom és a 

kutatási témához tartozó meglátásokat csoportosítom.  A kutatásaim szerint a bizalom 

kialakulása és a tudásátadás hatékony használata hozzájárul az ellátási lánc 

versenyképességének javulásához. 

 

Az empirikus kutatás folyamata a disszertáció kulcskérdéseinek megfogalmazásával 

kezdődik.  A hipotézisek felállítása és egy logikai rendszerbe való sorolása után a módszertan 

kiválasztása következik.  A hipotéziseket a kérdőívben feltett kérdések statisztikai 

kiértékelése képes alátámasztani vagy megcáfolni.  Az empirikus kutatás minden részét nagy 

terjedelemben vizsgálom, célom, hogy a lehető legtöbb szempontból vizsgáljam a 

hipotézishez tartozó kérdéseket.  A tudományos eredményeket tézisek formájában összegzem, 

és táblázatos formában szemléltetem.  Az értékelés egy részről a tudományos élet számára 

fontos, új eredményeket mutat be, de a vállalati szférában a menedzsment részére is 

megfelelő, gyakorlatias eredményeket kell prezentálni.  A kutatási eredményeket az üzleti 

szektor számára is érthető módon megfogalmazom.  

 

A befejezésben a következtetések és az összegzés kiemeli a tézisek jelentőségét.  A gyakorlati 

felhasználhatóság azért bír jelentőséggel, mert a menedzsment területe megköveteli a 

tudományos mellett, a kézzelfogható, napi munkafolyamatokra lefordítható tanácsokat.  Ezt 

az ellátási láncok hatalmi helyzeténél azok a vállalatok használhatják, amelyek nem 

rendelkeznek hatalmi pozícióval.  Fontos, hogy az ellátási lánc egésze szempontjából minden 
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vállalat képes legyen fejlődni, versenyképessége növekedjen, ehhez is hozzájárulnak a 

pontokba szedett meglátások.  Jelenlegi korlátok és jövőbeli kutatási irányok a téma 

továbbgondolása, újabb perspektívák használat miatt érdekes.  A korlátok, legyenek időbeli, 

pénzbeli vagy más jellegűek, lehatárolják a vizsgálni kívánt ellátási lánc hosszát és a kutatás 

területét.  Disszertációmban a lehatárolt kutatási területhez a limitációk sokasága 

kapcsolódott, de pont ez a fókuszált kutatás mutatja meg, hogy milyen vizsgálatokat lehet 

majd elvégezni a jövőben.  Az ellátási láncok és a hatalom területén a szektorális lehatárolás 

és újabb interdiszciplináris területek bevonása jelentik a következő lépést.  A tudomány és a 

menedzsment gyakorlatának az ötvözése is új lehetőségeket nyújt.  Mivel mindkettő számára 

fontos az eredmény, a disszertációban kiemelt hangsúlyt kapnak az ábrák és a táblázatok, az 

írottak mellett a szemléltetés, de a mellékletben lévő statisztikai táblázatok is lényegesek.  

 

 

1.4.  A kutatás kérdései, hipotézisei és módszertana 
 

Az ellátási lánc, hatalom és a domináns vállalat témákat vizsgálva elméleti és gyakorlati 

kérdéseket fogalmazok meg, ez szükségszerű a menedzsment tudományterületén.  Elméleti 

oldalról kérdés, hogy az ellátási lánc vállalatai hogyan veszik figyelembe a partnercégeket, 

van köztük domináns vállalat?  Mi az alapja a vállalat dominanciájának?  Megalkotható-e egy 

olyan modell, ami az ellátási lánc szereplőit és a hatalom forrását is integrálja?  Mit 

befolyásol a hatalom?  Milyen összefüggés van a domináns vállalat és az ellátási lánc 

versenyképessége között?  

 

Az elmélet logikáját követve, de már a gyakorlatot szem előtt tartva is fel kell tenni 

kérdéseket.  Hogyan hasznosítható egy vállalat számára a hatalom megléte vagy éppen mit 

tud tenni, ha nincsen hatalma?  Az ellátási láncban a vállalat menedzsmentjének milyen 

feladata van a hatalmi pozíciója alapján? 

 

Az elmélet vizsgálata során több kérdés felmerül, ami miatt primer kutatást kell alkalmazni.  

Az ellátási láncban együttműködő vállalatok hogyan kezelik egymást?  Mi alapján döntenek, 

és mi befolyásolja az együttműködést?  Függ az egyik vállalat a másiktól?  A domináns 

vállalatnak mi a szerepe a partnercégek függése során?  A kérdések folyamatos tisztázást, 

ellenőrzést kívánnak.  Az ellátási lánc vizsgálata miatt mindegyik kérdés válasza hozzájárul 

az ellátási lánc versenyképességének témájához. 
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Az egymással versenyző ellátási láncok minden lehetőséget megragadnak az optimális 

helyzet, a további versenyelőny eléréséért.  Ha ehhez hozzájárul a hatalom, bizalom, akkor ez 

tervezhető a vállalatoknál?  Számol vele a menedzsment, része a stratégiának?  Az elméleti 

háttérből kiinduló empirikus kutatásom ezeket a főbb kérdéseket teszi fel.  A kérdőív és a 

mélyinterjú segítségével válaszokat adok a felállított hipotézisek igazolásához vagy 

cáfolásához.  A hat hipotézist egy modell alapján felépítem, ezek a következő kutatási 

témákhoz kapcsolhatók: 

 

• Ellátási lánc vállalatainak a kapcsolata:  1. 

• Hatalom – függőség vállalat és a lánc szintjén:  2-3. 

• Hatalom – versenyképesség:  4-5. 

• Hatalom – felelősség és kockázat:  6. 

 

A konkrét hipotéziseket az alábbiak szerint megfogalmazom, és a bevezetésben bemutatom:  

 

1. Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való alkalmazkodás a vállalatvezetés 

tudatos stratégiájának része. 

2. A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci 

hatalmától. 

3. A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban, 

mert a domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését. 

4. A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és sikerességétől függ az 

ellátási lánc versenyképessége. 

5. Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező vállalat versenyképességétől.   

6. Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

 

Az empirikus kutatásom során a vállalatok felméréséhez egy 66 kérdésből álló kérdőívet 

használok.  A hipotézisek igazolásához vagy cáfolásához a cégdemográfiai kérdések, 

valamint a vállalat és a partnercégek kapcsolatára vonatkozó kérdések is szükségesek.  Egy 

hipotézishez több kérdés tartozik.  A kérdőíves vizsgálat önkitöltős módszerrel zajlott.  
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Célként fogalmaztam meg, hogy a kitöltés egyszerű legyen, bár a gyorsaságra is törekedtem, a 

kérdőív mégis hosszú lett.  Ezt a több munka mellett egyben előnyként is értékelem, mert a 

jövőbeli kutatások alapjául szolgálhat egy-egy kérdés.  A kérdéstechnikák egyszerűsége 

segítette a vállalat részéről a kérdőívet kitöltő személyt.  Igen-nem kérdések, egyszeres 

választás, többszörös választás, preferenciaválasztás és ötfokozatú skála kérdéseket 

használok.  A kérdéseket a hipotézisek alapján csoportosítottam a kiértékelés előtt.  Az adatok 

vizsgálata és a statisztikai eljárások meghatározása után az adatokhoz szükséges statisztikai 

módszereket az SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programcsomag segítségével 

alkalmazom.  A kérdőív kiértékelésénél alkalmazott módszertan magában foglalja a kérdések 

önálló elemzését, gyakoriságot, korrelációt, kereszttábla-elemzést, klaszterelemzést és az 

ANOVA variancia analízist.  (Crotty 1998)  A kvantitatív elemzés eredményei után a 

kvalitatív vizsgálat következik.  A 9 kérdéses mélyinterjú az eredmények pontosítását, további 

szempontok igazolását és a mélyebb összefüggések értelmezését szolgálja.  A leíró és 

magyarázó statisztikai módszerek által kapott eredményeket ábrák és táblázatok segítségével 

szemléltetem, az SPSS lefuttatásokat a mellékletben bemutatom, hogy minden áttekinthető 

legyen.  Az elemzés és az összegzés után végleges következtetések és javaslatok zárják a 

disszertációt. 
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2.  Elméleti háttér 
 

2.1.  Ellátási lánc definíciói, szemlélete és az ellátási lánc menedzsment feladata 
 

A logisztika, mint önálló gazdasági terület, az elmúlt negyven év során fejlődött a ma ismert 

ellátási lánc menedzsment (supply chain menedzsment) irányába.  A vállalatok felismerték, 

hogy a költségek racionalizálása miatt a beszerzést, gyártást, szállítást és a raktározást a közös 

pontok alapján kell koordinálni, ezáltal jobban kielégíthetők a vevői igények.  A szinergiák 

révén a vállalatok belső költségcsökkentési lehetősége idővel elérte a maximumot, így ezt a 

folyamatot már a külső partnerekkel együtt, több vállalat láncolatára is kiterjesztették.  Célul 

tűzték ki minden olyan folyamat összehangolását, ami értéket állít elő és megjelenik a végső 

termékben a fogyasztó igényei alapján.  A globális hálózatokban lévő vállalatok 

tevékenységeknek szervezése versenyhelyzetet teremt, ha minden folyamat során érték 

képződik.  (Porter 1985) (New 1997)  Az értékteremtés minden szakaszához, azaz a 

folyamatban lévő összes vállalathoz el kell jutnia a szaktudásnak és a tapasztalatnak.  Ha ez a 

feltétel teljesül, akkor kialakul egy olyan integrált lánc, ami sikeres és hatékonyan képes az 

értékteremtésre.  (Cox 1997)  A folyamatos fejlesztés, megújítás, integrálás versenyelőnyhöz 

juttatja a láncot, így a költségek csökkentése a profitabilitás és a teljesítmény növekedéséhez 

vezet. 

 

Az ellátási lánc fejlődését egy négy lépcsőből álló modell szemlélteti.  (Stewart 1997) 

(Stephens 2000)  Stephens szerint mindegyik lépcsőfok nagyjából 10 évet jelent.  Az 1960-as 

években a vállalatokban lévő belső funkciók elkülönülten működnek, minden osztály a saját 

elvei szerint végzi a dolgát a vállalatban.  Az 1970-es évekre a vállalaton belüli belső 

funkciókat elkezdik összevonni, de ekkor még csak az azonos területeket érinti a változás, cél 

a termelés növelése.  Az 1980-as években minden vállalati funkciót integrálnak, egységes 

irányítási elv véglegesedik.  A vállalatok a hatékonyságukat akarják növelni és nagy 

hangsúlyt fektetnek a folyamatos költségcsökkentésre.  Az 1990-es években a vállalati 

menedzsment elkezdi felismerni, hogy a vállalaton kívüli integrálás lehetséges és előnyökkel 

jár.  A külső integráció teremti meg az ellátási lánc szemlélet alapjait.   
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Az ellátási láncnak (supply chain) és az ellátási lánc menedzsmentnek is több nagyon pontos 

definíciója van.  Évek során folyamatosan fejlődött a meghatározás.  Annak érdekében, hogy 

láthatóak legyenek a legmegfelelőbbek, szükség van az apró részletek megismerésére és az 

elmélet mellett igénybe kell venni az üzleti szféra meghatározását is.   

 

Az ellátási lánc legelőször elterjedt definíciója már jól szemlélteti a lényeget, mely szerint 

berendezések, eszközök és elosztási alternatívák hálózata, célja az anyagbeszerzés, gyártás és 

a termék fogyasztóhoz való juttatása.  (Ganeshan–Harrison 1995)  Az elmélet a lánc 

hosszúságára világított rá, amikor megjelent a Föld a lánc elején és a fogyasztó a lánc végén.  

(New–Payne 1995)  A szerzők kiemelték, hogy a Föld szolgáltatja nyersanyag formájában a 

szükséges erőforrást, amit a bányavállalatok kitermelnek.  A nyersanyag-feldolgozók 

finomított alapanyagot juttatnak el az első gyártóhoz, aki jellemzően félkész terméket gyárt.  

A folyamat megy tovább, vertikálisan nézve „upstream” jellegű.  (Huang et al. 2012)  Ez a 

vállalat a félkész termékét alkatrészként értékesíti a végső összeszerelést végző gyártónak, aki 

eladja a terméket a nagykereskedőnek.  A kiskereskedő a fogyasztóval van kapcsolatban.  A 

fogyasztó is továbbadhatja a használt terméket, így az a végső fogyasztóhoz jut.  Az 

újrahasznosítás után ismét a nyersanyag-feldolgozóhoz kerül a termék.  A visszáru 

kezelésével idővel megjelenik a fenntartható ellátási lánc fogalma, a folyamatot körülölelő 

környezet védelme, ami új trendként a zöld szemlélet is tartalmazza.  (Dyckhoff–Lackes–

Reese 2004) (Flapper–Van Nunen–Van Wassenhove 2005) (Bevilacqua–Ciarapica–

Giacchetta 2012) (Golinska–Romano 2012)  New és Payne szerint az ellátási lánc már nem 

csak az értékláncot foglalja magában, hanem az anyagáramlást és a beszerzéstől a végső 

fogyasztóig történő folyamatok irányítását is.  Az ellátási lánc felfogható vertikális 

integrációként is.  (Hobbs 1996)  Ez az elmélet egyes kutatók szerint az integrált vállalatok 

közös tulajdonlását feltételezné.  (Stauder 2010)  Az állítás cáfolható, mert a teljes beszállítói 

hálózat, gyártó és a vevők a legtöbb iparágban nem azonos tulajdonosi körhöz tartoznak.  

Kétségtelen, hogy szerencsésebb lenne így, legfőképpen a hatékonyság szempontja miatt.    

 

A megközelítés egy kicsit módosul az 1990-es évek végére.  Christopher 1998-as definícióját 

Horváth így idézi:  „Az ellátási lánc a szervezetek olyan hálózata, amely azokat a 

folyamatokat és tevékenységeket foglalja magában, melyek termék és szolgáltatás formájában 

értéket teremtenek a fogyasztónak.”  (Horváth 2008, p. 1.)  Christopher később a saját 

értelmezéséhez hozzáadja a vállalat belső, valamint a beszállítókkal és vevőkkel való 
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folyamatok menedzselését.  (Christopher 2011)  A vállalatok láncolatát, függetlenül attól a 

ténytől, hogy különböző tulajdonosi érdekek érintettek a beszállítótól a vevőig, mégis egyként 

kell kezelni.  A közös feladatok megoldásának eszköze az információs technológia és a 

tudásmenedzsment, a folyamatot segíti a vállalatok közötti bizalom.  (Cooper–Lambert–Pagh 

1997) 

 

„Az ellátási lánc magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a javak átalakítását és 

folyamatát jellemzi a nyersanyag szakasztól (kitermelés) kezdve egészen a végfelhasználóig, 

beleértve a folyamathoz köthető információáramlást.  Anyag- és információáramlás az ellátási 

láncban mind felfelé és lefelé is értendő.  Az ellátási lánc menedzsment az ellátási lánc 

kapcsolatokon keresztüli tevékenységek összessége, melynek célja a fenntartható 

versenyelőny.”  (Handfield–Nichols 1999, p. 2.)  Mindezzel egyetértve, ha a vállalat 

szempontja van szem előtt, akkor az ellátási lánc menedzsment kézzelfogható előnye a 

raktárkészlet nagyságának a csökkenése és a hozzá köthető pénzügyi erőforrások gyorsabb 

forgása.  (Stadtler 2005)  „Ellátási lánc menedzsment az ellátási lánc folyamatainak tervezése, 

fenntartása és üzemeltetése a végső fogyasztó elégedettségének kielégítése érdekében.” 

(Ayers 2000, p. 3.)  Az ellátási lánc végén lévő fogyasztó szempontja fontos a menedzsment 

számára, már nem csak az értékteremtés, de az elégedettség is hangsúlyt kap. 

 

Az ellátási lánc definícióját ki kell egészíteni azzal, hogy ez egy precízen koordinált rendszer, 

ami a terméket vagy a szolgáltatást a beszállító beszállítójától a végső fogyasztóig mozgatja.  

Az ellátási láncban több cég hálózat jelleggel fonódik össze egy közös cél érdekében. 

(Szegedi-Prezenszki 2010) (Gudehus 2005)  Közös érdek lehet a kutatás, fejlesztés, gyártás 

költségének csökkentése, tudás és tapasztalat szerzése a termékkel, piaccal kapcsolatban vagy 

természetesen az üzleti eredmény növelése.  Az ellátási láncot a folyamatok láncaként is lehet 

értelmezni.  (Shapiro 2006) (Günther–Tempelmeier 2007)  Számos vállalat kapcsolódhat az 

ellátási láncba, de a legtöbb esetben, legalább egy beszállító, gyártó és vevő is részét képezi.  

A kapcsolódási pontokon az egymástól való függés is kialakul.  Az ellátási lánc sematikus 

ábráját a 2. ábra jellemzi. 
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2. ábra:  Közvetlen ellátási lánc tagjainak sematikus ábrázolása 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás:  Saját szerkesztés. 

 

A beszállító, gyártó és vevő szavakat egymáshoz képest kell értelmezni.  Egy gyártó vállalat 

lehet beszállító vagy akár vevő is.  Az elmélet és a kutatás során végig, de leginkább a 

kérdőívben és a mélyinterjúban a vállalatra vonatkozó fő tevékenység alapján nyer értelmet a 

besorolás.  Nyilván egy vállalat gyártóként eladja az alkatrészt, amit a másik vállalat megvesz 

és tovább módosít, majd az is továbbértékesíti egy összeszerelést végző gyártónak.  A 

fennálló kettős szerep mégis leszűkíthető.  A vevő vállalat például kereskedelemben is 

tevékenykedhet.  A gyártónál továbbá, akár nem is kellene kiemelni a gyártás tényét, 

„cégem”, „saját vállalat”, „központi vállalat”, „szervezet” megnevezések is elfogadhatók 

lennének.  Erre utal majd a SCOR modell is.  Az ellátási láncra vonatkozó vizsgálatban fontos 

a tevékenység, a partnercéghez viszonyított szerep, így ebben az értelemben használom a 

három vállalatra jellemző megnevezést. 

 

Az ellátási láncnak három lehetséges csoportja van a benne levő vállalatok kapcsolata alapján.  

(Mentzer et al. 2001)  Az első kategória egy szűkebb ellátási láncot jellemez, amelyben 

beszállítók, gyártó és vevők találhatóak.  Ezt a közvetlen ellátási láncot sorban a kiterjesztett 

ellátási lánc követi, ami már kiegészül a beszállító beszállítójával és a vevő vevőjével.  E 

kategóriában már hatványozottan növekszik a láncban lévő vállalatok száma.  A harmadik 

csoportot végső ellátási láncnak nevezik a szerzők, ebben már minden olyan vállalat szerepel, 

ami termékkel vagy szolgáltatással hozzájárul a végső fogyasztó által megvásárolt javakhoz.  

A korábbi definíciók alapján a láncban lévő vállalatok között anyag-, szolgáltatás-, 

vevő 

# 1. 

beszállító 

# 1. 

vevő 

# 2. 

beszállító 

# 2. 
gyártó 

 

vevő 

# 3. 

beszállító 

# 3. 
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információ- és pénzáramlás változatlanul jelen van, de hangsúlyosan szerepel a közös 

folyamatok megemlítése.   

 

Az ellátási lánc menedzsment is három csoportba osztható, a menedzsmenthez sorolható 

feladatok alapján.  (Tan 2001)  Az első szerint az ellátási lánc menedzsment szimplán a gyártó 

vállalat beszerzési és eladási tevékenységét jelenti.  A középső láncszem perspektívája és 

fontossága jelenik meg, az összes többi cég a gyártó céljának az elérésének az eszköze, így 

elég a legnagyobb cégből irányítani a folyamatokat.  A második megközelítés szerint az 

ellátási lánc menedzsment a szállítási és a logisztikai feladatok összessége, ami kiszolgálja a 

vevőt, viszonteladót, nagy- és kiskereskedőt.  Ez a szemlélet a fizikai szállításból indul ki, 

azaz a közlekedési eszközökkel kapcsolatos összes folyamatot vizsgálja.  A harmadik csoport 

a legösszetettebb menedzsment-szemléletről tanúskodik.  A nyersanyag kitermelésétől, a 

gyártáson át, a végső fogyasztóig létrejött összes értékteremtő folyamat irányítását jelenti, 

beleértve a visszárut és az újrahasznosítást is.  Tan meglátása szerint bár a három csoport 

elkülöníthető, mégis lehetséges, hogy a különböző elméletek révén átfedés adódik a 

meghatározott csoportok között.  

 

Már célként jelenik meg a vállalatok versenyképessége.  „Az ellátási lánc tudatos, a résztvevő 

vállalatok versenyképességének javítását célzó kezelése.” (Gelei 2002, p. 5.)  Ha az ellátási 

lánc vállalatai versenyképesek lesznek, akkor maga a lánc versenyképessége is javul.  

Óhatatlanul megfogalmazódik a teljes lánc versenyképességének fontossága, amit az ellátási 

lánc menedzsment kezel. 

 

A folyamatosan formálódó definíciókat egy szisztéma alapján kettő csoportba lehet sorolni.  

Az ellátási láncokat, mint szervezetek csoportjaként vagy folyamatként érdemes kategorizálni.  

(Gelei 2008)  E kettő alapján a fenti definíciók is könnyedén rendezhetőek.  A szervezetek 

csoportja alatt olyan vállalatok összességét kell érteni, amelyek „különböző szereplők 

értékteremtő folyamatainak összekapcsolódásával” (Nagy 2008, p. 4.) jöttek létre.  Gelei és 

Nagy kiemeli, hogy a folyamatként való értelmezés kulcsa az állandó optimalizálás, 

hatékonyságra való törekvés, természetesen mindez a fogyasztó elégedettsége érdekében 

történik.  A fenti idézetek közül Ayers definíciója az, ami leginkább összegzi ezt a kategóriát. 

 

A széles körben elfogadott, üzleti szemléletű definíció a következőket emeli ki.  „A 

hálózatban lévő szervezetek, melyek közvetlenül vagy közvetve függenek egymástól, 
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kölcsönösen ugyanazt a vevőt és fogyasztót szolgálják.  Ez magában foglalja a beszállítókat, 

akik a nyersanyag-ellátást biztosítják, gyártókat, akik termékké alakítják az alapanyagot, 

raktárak, amik tárolnak, elosztó központok, melyek a kereskedőkhöz juttatják az árut és 

kiskereskedők, akik a végső felhasználóhoz viszik a terméket.  Az ellátási láncoknak az érték-

láncok az alapjuk, mert nélkülük nem képes a gyártó az ügyfeleknek azt biztosítani, amit, 

amikor, ahol és amilyen áron akarnak.  A termelők a saját ellátási láncukon keresztül 

versenyeznek egymással, és nincsen az a fejlesztés a gyártó oldalán, ami pótolni tudná az 

ellátási lánc hiányosságát, amely csökkenti a gyártó versenyképességét.”  (Business 

Dictionary 2013, p. 1.)  Ez a definíció, amivel egyetértek, magában hordozza az ellátási lánc 

minden egyes szegmensét, egyben összeköti az elméletet és az üzleti élet gyakorlatát.  Az 

empirikus kutatásban is ezt értem az ellátási lánc alatt.   Menedzsment szempontból az ellátási 

lánc menedzsment a logisztikai lánc hatékonyságát növeli, ezzel segítve a folyamatok 

fejlődését.  (Schönsleben–Alard 2003) (Aberdeen Group 2006) (Blanchard 2007) 

 

Az ellátási láncot a klaszterek irányából is meg lehet határozni.  (Brown 2000)  Az ellátási 

lánc ezen megközelítés alapján egy klaszter részeként is funkcionálhat, kiemelve a 

beszerzéshez és az eladáshoz kapcsolható feladatokat.  Az elgondolás alapja a regionális 

fejlesztés, amihez az értéket teremtő helyi beszállítók megkerülhetetlenek.  Az adott 

klaszternek az ellátási láncon keresztül kell növelnie a gazdasági hatását, hogy sikeresen 

kihasson a régióra.  Ez csak abban az esetben lehetséges, ha az ellátási láncban magas értéket 

előállító folyamatok vannak, azaz elsődleges vagy másodlagos beszállítók és vevők is 

kapcsolódnak a klaszterhez.  (Csizmadia–Rechnitzer–Róbert 2012)  Szimpla tevékenységet 

végző cégek láncolata hosszú távon nem eredményez sikeres klaszter- és régiófejlődést.  

Brown a kutatását úgy összegzi, hogy a klaszter fejlesztésére vonatkozó stratégiának a 

régióban lévő ellátási lánc a kiindulópontja.  Brown elméletéhez hozzá lehet kapcsolni 

Murdoch kutatási eredményeit.  Az ellátási lánc centrálisnak tekinthető a régiófejlesztés 

hálózatán belül, azaz nem írható le sem vertikális, sem pedig horizontális kapcsolatként.  

(Murdoch 2000)  A vertikális hálózat szektoralapú, teljesítményorientált, saját gyártó és 

eladási hálózata jellemzi, míg a horizontális kapcsolatrendszer kisebb gyártókat foglal 

magába, melyek inkább a hálózatuk révén fejlesztésre és tudásátadásra koncentrálnak.  

Mindegyik máshogy éri el a régió fejlődését.  (Rechnitzer–Smahó 2011) (Reisinger 2012) 
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Szükséges a hálózatosodás és a hálózat definiálása.  A hálózatosodás a szervezetek olyan 

együttese, ami egy közös cél érdekében, különböző vállalatokból, szövetségekből tevődik 

össze.  (Gulati 1998)  „A hálózat tehát a vállalatközi kapcsolatok, együttműködések által 

összekapcsolt cégek olyan rendszerét jelenti, melynek értékalkotó tevékenysége nagyobb, 

mint a részek egyenkénti tevékenységeinek összege.”  (Pecze 2005, p. 26.)  A hálózatok és a 

klaszterek a következő csoportokba is beoszthatók.  (Lengyel 2010)  „Hard” hálózatok, „soft” 

hálózatok és klaszterek különböző szempontok alapján más-más karakterisztikát mutatnak.  

Ezt szemlélteti az 1. táblázat.  

 

1. táblázat:  Klaszter és hálózatok összehasonlítása 

 

Forrás:  (Lengyel 2010) 

 

A „hard” hálózat tipikus példája a vertikálisan integrált ellátási lánc.  Vállalatok vesznek 

benne részt, zárt tagság mellett.  Mindegyik cég a saját kompetenciáira, előnyeire 

koncentrálva törekszik a lánc globális versenyképességének az elérésére, melyben cél a minél 

nagyobb profit realizálása.  Közreműködés mértéke változhat, de a lánc tagjai kizárólag 

vállalatok.  Példa rá egy autóipari vállalat a teljes beszállítói és vevői körével.  Ezzel szemben 

a „soft” hálózat és a klaszter már nyitottabb, horizontális kapcsolatokat is megenged, 

 „Hard” hálózatok „Soft” hálózatok Klaszterek 
Tagság Zárt, meghatározott 

tagság 
Nyitott, de a tagságon 

alapul 
Nem szükséges 

Kapcsolatok Közreműködő Együttműködő Együttműködő és versenyző 

Együttműködés 
alapja 

Üzleti szerződések Többségi határozatok Társadalmi értékek és 
viszonosság 

Pozíció Stabil Viszonylag stabil Rugalmasan változik 
Hozzáadott 
érték javulása 

Cégek a lényegi 
tevékenységeikre 
fókuszálhatnak 

Összesíti és szervezi a 
szolgáltatások iránti 

igényeket 

Külső gazdasági hatások 
kihasználása 

Jelentősebb 
eredmények 

Árbevétel és profit 
növekedése 

Megosztott erőforrások, 
alacsonyabb költségek, 
teljesítményértékelés 

Kapcsolódás a beszállítókhoz, 
szolgáltatókhoz, 

munkaerőpiachoz 
Külső 
gazdaságosság 
alapja 

Megosztott funkciók és 
erőforrások 

Tagság, információáramlás Lokalitás, térbeli sűrűsödés 

Résztvevők Vállalatok Vállalatok, szakmai 
szervezetek, ügynökségek 

Vállalatok, szakmai 
szervezetek, ügynökségek, 
intézmények, potyautasok 

Közös célok, 
kohézió 

Üzleti eredmények Kollektív jövőkép Nem szükséges 
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rugalmasabb és a profit mellett más szempontokat is figyelembe vesz.  Tradíció, térbeliség, 

közös értékek viszik előrébb mindegyiket.  „Soft” hálózatot egy olaszországi ipari körzet 

jellemezhet, míg tipikus klaszter a Szilícium-völgyben vagy Hollywoodban lévő vállalatok 

sokasága.  Lengyel kiemeli, hogy a klaszterek gyakran hálózatokból fejlődnek ki.  A 

klaszterek szerveződése szerint is lehet csoportokat alkotni.  Meg kell különböztetni a 

formális, jogilag szabályozott és az informális klasztereket. 

 

Ha az ellátási láncban a beszállítótól a vevőig azonos rendszer működik, akkor az ellátási lánc 

menedzsment feladatát az alábbiak szerint lehet meghatározni.  Fontos, hogy folyamatos 

legyen az információáramlás és a termékfejlesztést is közösen kell megcélozni.  (Lambert 

2004a) (Lambert 2004b) (Kummer–Grün–Jammernegg 2006)  A termékáramlás koordinálása 

mellett Lambert szerint a következő folyamatok szükségesek az ellátási lánc 

menedzsmenthez:   

• ügyfélszolgáltatás-menedzsment, 

• beszerzés, 

• termékfejlesztés, 

• gyártásszervezés-menedzsment, 

• szállítás, 

• kiszervezés és partnerség, 

• teljesítménymérés, 

• raktározás-menedzsment. 

 

Az ellátási lánc menedzsmentnek további szempontjai is lehetnek, némi átfedést tartalmazva, 

a következő képességeket lehet kiemelni.  Hálózatokkal való együttműködés, vállalatok 

koordinálása, folyamatok idejének csökkentése, információáramlás irányítása a partnerek 

között a hatékonyabb tervezés érdekében, partnercégek kontrollálása és a minőségi tényezők 

folyamatos betartása.  (Grossman–Helpman 2005) (Wildemann 2006) (Gecse 2008) 

 

A fenti definíciók kiemelik, hogy az ellátási lánc az adott ipar teljes vertikális dimenzióját 

érinti.  Az ellátási lánc komplexitása azokban a tényezőkben rejlik, amelyek a vállalatokat 

közelebb hozzák egymáshoz és az egész láncot egyként kezelik.  (Knoll 2002)  Az ellátási 

lánc végén a fogyasztó egy terméket vagy szolgáltatást kap, az egyes részeket a termékek 

esetén különböző szakaszokon keresztül több cég gyártja.  Lényeg, hogy értéket kell 
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teremteni a lánc végén lévő végső fogyasztó számára.  (Hines 2004)  A folyamat végén az 

egész a piaci körülmények tükrében egy egésszé áll össze, vállalatok és a termékek 

megjelenése a fogyasztó szemszögéből fontos.  Egy ellátási lánc versenyelőnye a piaci 

szegmens és az iparág vertikális dimenziójában értendő. 

 

A vállalati integrálódás és az ellátási láncok kialakulása miatt „tisztán termelő vállalat szinte 

már nincs is, minden termelőfolyamat kiegészül a hozzá köthető szolgáltatásokkal”.  (Nyiry 

2006, p. 33.) Az értékláncok és ellátási láncok szolgáltatásokkal és szolgáltatókkal is 

bővülnek, a termelés és a szolgáltatás összekapcsolódása a stratégiai szövetségek 

erősödésének a jele.  (Paton–McLaughlin 2008) (Vargo–Maglio–Akaka 2008)  Példaként meg 

lehet említeni a gépkocsik értékesítésekor köthető biztosítást vagy lízingszerződést, de az 

elektronikai eszközök megvásárlása utáni beüzemelés is jól mutatja az ellátási láncoknak a 

vevői igények kielégítéséhez szükséges folyamatos fejlődését.  Természetesen szinte minden 

szektornak megvan a saját szolgáltatással kibővített folyamata, legyen ez akár a bányászat 

vagy a divatot uraló iparág.  (Simatupang–Sandroto–Lubis 2004) 

 

Egy több száz cégen elvégzett amerikai felmérés szerint a gazdasági szereplők az alábbiakat 

nevezték meg az ellátási láncba való tömörülés legfontosabb okaként.  (Spekman–Kamauff–

Myhr 1998)  Fogyasztói elégedettség elérése, növekvő profit, megbízható vállalat a beszerzési 

vagy eladási oldalon, beszállító vagy vevő még jobb kiszolgálása, működési költségek 

csökkentése, stratégiai piacszerzés, csökkenő szállítási idő és a termelékenység növelése mind 

olyan szempontok, melyek fontosak az üzleti életben és megjelennek az elméletekben is.  A 

kutatás szerint az ellátási láncba belépő vállalat legyen megbízható, integrálható, ismerje 

megfelelően az ágazatot, állandó partnerként jelenjen meg, támogassa a vevői kiszolgálást, 

legyen erős szinergia a többi vállalat és az új cég között, legyen elkötelezett, a piaci 

versenyképességet növelje és jelentsen gazdasági előnyt a vállalat számára.  Bár a lista már-

már óhaj jellegű, meg kell említeni, hogy oda-vissza alapon nem csak elvárni kell ezeket a 

tulajdonságokat, hanem nyújtani is.  Egy vállalatnak az ellátási láncba való belépése jó 

lehetőség a folyamatos optimalizálások véghezvitelére.   

 

Lőrincz kutatása bemutatja azokat a tényezőket, amelyek szükségesek a vállalatoknak az 

ellátási láncba való integrálódásukhoz és ezeknek a vállalatoknak a tudatos vezetéséhez: 

• „bizalom 

• elkötelezettség 
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• kölcsönös függés megértése és elfogadása 

• szervezeti kompatibilitás 

• közös vízió 

• kulcsfolyamatok összehangoltsága  

• vezetők gondolkodásmódja 

• felsővezetői támogatás” (Lőrincz 2008, p. 242.) 

 

A vállalatokban meglévő értékek ahhoz is kellenek, hogy sikeres legyen az ellátási lánc 

menedzsment. 

 

 

2.2.  Vállalati stratégia az ellátási láncban 
 

A stratégia bemutatása az elemzés és a hipotézisek miatt fontos.  A stratégia, a definíció 

szerint „egy kiválasztott módszer vagy terv a kívánt jövő megvalósítására, mint például egy 

cél, megoldás vagy egy feladat elérése”.  Továbbá ki kell egészíteni még azzal, hogy „a 

tervezés tudománya és az erőforrások leghatékonyabb és legcélravezetőbb felhasználásának 

beosztása”.  (Business Dictionary 2013, p. 1.)  Az erőforrások elosztásán kívül meghatározza 

egy vállalat jövőjét, hosszú távon kihat a vállalati folyamatokra és célja, hogy a vállalat 

versenyelőnyhöz jusson.  Az ellátási lánc menedzsment és a vállalati stratégia megalkotása 

kihat egymásra, sőt a helyes implementálás oda-vissza alapon támogatja a másikat. (Lummus–

Vokurka 1999) 

 

A stratégiaalkotás tervezési modellje a stratégia megvalósításának menetét szemlélteti. (Antal-

Mokos et al. 2004)  A 3. ábra rámutat a vállalatok szempontjából a kezdőpontra, azaz a külső 

környezetre és a belső adottságokra.  Mindegyik azonos mértékben fontos a küldetés, célok és 

a stratégia kialakításánál.  Az üzleti életben az ügyletek sorozata alkotja a stratégiai akciókat, 

melyeknek az alapja a célkitűzés.  A küldetés, avagy misszió egy irányvonalat, elgondolást, 

elhivatottságot kapcsol a cég jövőképéhez. 
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3. ábra:  A stratégiaalkotás tervezési modellje 

 

Forrás:  (Antal-Mokos et al. 2004) 

 

A szerzők az ábra ismertetése mellett javaslatot tesznek a stratégia kidolgozásának 

folyamatára is.  Ezek szerint a vízió megalkotása után a cégre vonatkozó stratégiát kell 

kialakítani.  A kész vállalati stratégia alkalmas a divíziók, részlegek saját stratégiáinak a 

megalkotására.  Az üzletági stratégiából a funkcionális stratégiákat ki lehet alakítani.  (Antal-

Mokos et al. 2004)  A stratégiai akciók meghatározása után a programok tervezése, majd az 

üzleti terv elkészítése jön.  Az éves tervre való lebontás már magában foglalja a kisebb 

folyamatok szerepét és a megvalósíthatóságot. 

 

Egy vállalat stratégiájának a kialakítása során a belső adottságokból ki kell emelni a 

tulajdonosi kör érdekeit.  A külső környezetet legfőbb befolyással bíró szereplői között a 

hálózatok és az ellátási láncok céljai állnak.  Mindkét megközelítésre a marketing és 

menedzsment szakirányok Porter modelljeit alkalmazzák.  A külső környezet elemzésére a 

PEST és a versenymodell tényezői, míg a belső környezetre az értéklánc-elemzés az irányadó.  

(Porter 2006) (Stonehouse–Snowdon 2007)  Felsorolás szinten megemlítem, hogy a külső 

környezetnél vizsgálni kell a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai elemeket, 

valamint a versenykörnyezetből jövő hatásokat, melyek a beszállítóktól, vevőktől, helyettesítő 

termékek gyártóitól, potenciális piacra lépőktől és a meglévő versenytársaktól származnak.  A 

belső környezet alatt a vállalatban fellelhető elsődleges és kiegészítő folyamatokat kell érteni:  

be- és kiszállítás, gyártás, marketing, eladás, kapcsolódó szolgáltatások, valamint az 

infrastruktúra, emberi erőforrások, technológiai fejlődés és beszerzés.  A SWOT analízis az 

Külső környezet 
vizsgálata 

Belső adottságok 
elemzése 

Küldetés 
megfogalmazása 

Stratégiai célok 
meghatározása 

Stratégiai akciók 
kialakítása 
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erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és fenyegetéseket összegzi, bár a modell vegyesen 

kezeli a külső és a belső adottságokat.  (Józsa et al. 2005) 

 

Stratégiai célként jelenhet meg a vállalatban az integrálódás.  (Morgan–Monczka 2003)  Az 

iparágon belüli hátra, illetve előre irányuló integráció, vertikális, a gyártó szempontjából a 

beszállítóval vagy a vevő vállalattal történő partneri kapcsolat kialakításán túlmenően, 

stratégiai szövetség megalkotását vagy a felvásárlást szorgalmazza.  (Voorde–Vanelslander 

2009)  Horizontális integráció, mint stratégia, a versenytársak közötti együttműködést vagy 

bekebelezést jelent.  Itt az integrálódás eszköz is lehet.  Cél a költségcsökkentés, közös 

kutatás, illetve felvásárlás esetén a vállalat piaci lefedettségének a növelése.   

 

A vállalat stratégiája és a vállalatok közötti stratégia megalkotása a folyamatok 

harmonizálásával, standardizálásával kezdődik és egy közös tervezésben, modellalkotásban 

teljesedik ki.  (Petersen–Ragatz–Monczka 2005) (Aprile–Garavelli–Giannoccaro 2005) 

(Ivanov–Sokolov 2010) (Geunes 2012) (Supply Chain Council 2013)  A Supply Chain 

Council kifejlesztett és folyamatosan optimalizálja azt a modellt, amit Supply Chain 

Operations Reference (SCOR) modellnek neveznek.  A szervezet a tagok best-parctice 

tapasztalatai, visszajelzései, a saját kutatásai és mérései alapján fejleszti az ellátási lánc 

legideálisabb referencia modelljét.  Célja az ellátási láncok teljesítményének összehasonlítása 

és mérése, az ellátási lánc menedzsment folyamatok hatékonyságának a növelése, a meglévő 

logisztikai és partneri kapcsolatokon túl egy integrált ellátási lánc megalkotása és egy ellátási 

láncok vállalataira írt számítógépes felhasználói program megalkotása és elterjesztése.  A 

szervezet szerint minden gyártási és logisztikai rendszer öt folyamattal leírható és 

folyamatosan javítható, ennek részei:  a tervezés, beszerzés, gyártás, kiszállítás és a visszáru 

visszaszállítása.  (Supply Chain Council 2013)  4. ábra szemlélteti a modellt. 

 

4. ábra:  SCOR modell

 

Forrás:  (Supply Chain Council 2013) 
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Az egész folyamat egy vállalaton belül is megtalálható, jellemzően ciklikus, de a beszerzés és 

kiszállítás, valamint a visszaszállítás pontokon kapcsolódnak a vállalatok az ellátási láncban.  

Ezen kapcsolódási pontokon kell stratégiailag javítani, hogy a tervezés folyamata sikeresen 

kivitelezhető legyen.  Ha a tervezés, mint stratégia a lánc szintjén megvalósul, akkor a 

vállalatban, a taktikai szinten történik a végrehajtás. 

 

 

2.3.  Információ- és tudásáramlás tényezői az ellátási láncban 
 

Egy nemzetközi viszonylatban tevékenykedő vállalat profitorientáltsága, szervezettsége 

megköveteli, hogy már ne csak az egyes részfolyamatok működjenek optimálisan, hanem a 

teljes belső, és részben a külső folyamatok is összehangoltak legyenek.  (Krajewski–Ritzman 

1993) (Swink 2011)  E folyamat résztvevői, azonos elvek alkalmazásával, egy irányítás alatt, a 

gazdaságosságot figyelembe véve működnek.  A cégek különböző osztályai, mint a beszerzés, 

gyártás, logisztika, értékesítés, kontrolling, marketing elérték a rájuk eső költségcsökkentés 

maximumát, így a vállalat a saját beszállítóit, vevőit, partnereit integrálva kényszeríti ki az 

egész hálózatból a további nyereséget, felhasználva az ellátási lánc menedzsment és más 

szektorokra jellemző elveket.  A menedzsmentnek eltérő folyamatokra eltérő megoldást kell 

nyújtania, ezeket különböző csoportokba lehet osztani:  futószalag-, építőkocka- és 

projektszolgáltatás (Veres 2009), míg a gyártásban szalagrendszerű, műhelyrendszerű és 

projektrendszerű szemlélet megfelel az előbbi folyamatok fajtáinak.  (Süle 2010)  Az 

összehangolásnál ezekre figyelmet kell, hogy fordítson a menedzsment.  Az ellátási lánc 

menedzsment bővebb értelemben tartalmazza az információ- és tudásáramlást is.  Kuhn és 

Hellingrath elmélete szerint három talapzata van az ellátási lánc menedzsmentnek.  Első a 

külső és belső szereplők integrálása az értékláncban.  Második a kompetenciák újraformálása, 

a tényezők (alapanyag, pénzügyi, információ), mint erőforrások érték- és minőségalapú 

átformázása.  Ez a kettő eddig még nem tartalmaz újdonságot a korábbi elméletekhez képest, 

de a harmadik szempont már igen.  Ez alapján modern információs rendszerek bevezetése 

elengedhetetlen.  Célja a folyamatok koordinációja, tervezése és irányítása a teljes láncban, 

valamint a kommunikáció elősegítése.  Ugyanaz a program szolgálja mindkettőt, lebontva a 

külső és belső partnerek közötti információáramlást és kommunikációt hátráltató akadályokat.  

(Kuhn–Hellingrath 2002) (Tang–Teo–Wei 2008) (Boyer–Verma 2010)  Az ellátási lánc 
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menedzsment fontos stratégiai lépéseként tekinthető az IT rendszer bevezetését követő 

kommunikációs szabályok, meghatározások standardizálása.  (Stadtler 2005) 

 

Az ellátási lánc menedzsment ezen a ponton hasonlóságot mutat a tudásmenedzsmenttel, mert 

számos olyan tényező van mindegyik szakágban, ami szintén a hatékonyság irányába mutat, 

ezek egyike az információ, tudás, tapasztalat kezelése, rögzítése és tudatos megőrzése.  A 

tudás a „létrehozott tapasztalat, értékek, információ és szakértői rálátás olyan mixtúrája, mely 

új tapasztalat és információ kiértékelésére és használatára ad lehetőséget”.  (Davenport–

Prusak 2000, p. 4.)  Más megközelítés alapján szimplán tapasztalaton nyugvó fontos 

információt jelent a tudás.  Az ellátási láncban a tudás megtartása és menedzselése a 

vállalatok legfontosabb közös érdeke, melynek a segítségével a folyamatosan növekvő 

tudásbázis, tapasztalat az eredményességüket is javítja.  (McLaughlin 2006) 

 

Az anyagáramlás a beszállítótól a gyártón keresztül a vevő irányába áramlik, beleértve a 

vállalaton belüli, egymás után következő szakaszokat is:  tervezés, beszerzés, gyártás, 

raktározás, kiszállítás és vevői kiszolgálás.  (Pagell 2004) (Rudberg–West 2008)  Mivel a 

folyamatok fejlesztése kezdetektől az anyagáramlásra irányult, így különböző modellek 

születtek az algoritmikus optimalizálásra, legfőképpen a költségalapú célfüggvények 

felhasználásával.  (Tayur–Ganeshan–Magazine 2003) (Umeda–Zhang 2006)  A pénzmozgás 

iránya ellentétes az anyagáramlással.  A fogyasztó fizet a vevőnek, az a gyártónak és ez így 

halad visszafelé a beszállítóig, ennek a modellezése a kontrolling eszközeivel lehetséges.  Az 

információ és a tudás – normális esetben – mindegyik irányba áramlik, kezdve a lánc elején 

lévő beszállítóval, a gyártótevékenységet végző vállalaton át a nagykereskedőig és annak a 

vevőjéig.  (Davis 1993)  A fogyasztó véleménye is fontos az egész ellátási lánc számára, így 

ennek a rögzítése, menedzselése elengedhetetlen.  Az oda-vissza terjedő információt, 

kontrollálni kell, ezeket egy rendszerbe kell csatolnia a lánc tagjainak.  Az első lépésként a 

lánc legerősebb eleme bevezeti a rendszerét és ahhoz csatlakoznak a partnerek, de legalább 

összekötik a hasonló programokat egy elv alapján.  Akkor lesz tökéletes az információ 

áramlásának a csatornája – és ezzel a tudás útja is – ha folyamatosan elérhetőek és 

továbbíthatóak a mindig aktuális adatok és dokumentumok.  A sikeres ellátási lánc ismérve a 

piaci információk folyamatos cseréje, egymástól való tanulás, közös fejlesztés, az egyes 

előnyökből közös érték, szervezeti fejlődés megteremtése és így stratégiai előny kiharcolása. 

(Lee 2000) (Kovács 2010) 
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A tudásmenedzsment szerepe a hálózatokban kiemelten fontos, mert célként értelmezhető már 

az információcsere, a kapcsolati tőke és a társadalmi beágyazottság aktivizálása, (Gulati–

Sytch 2005) (He–Ghobadian–Gallear 2013) az összefogás egy stratégia mentén és a nagyobb 

hatalmi pozíció kidomborítása a versenyképesség miatt.  A piac nagyobb szeletének lefedése, 

kontrollja, az összefonódó vállalatok közös kutatásai, a szerveződés informális és formális 

szintjei mind befolyásolják az ellátási láncokat.   

 

Az ellátási láncban lévő tudásáramlásnak nem szab határt a tér, tehát nem áll meg a város, 

régió, ország határánál.  A tapasztalatcsere, a közös folyamatok elemzése, a globális piacon 

való megjelenés, az abszolút első pozíció megcélzása mellett még ki is kell emelni, hogy a 

vállalatoknak célja a legjobb partnerek, szakemberek kiválasztása.  A dokumentumkezelés, a 

közös folyamatok szabályozása a partnerségben nem csak a tértől, de még az időtől és az 

országok kultúráitól is elhatárolódik, mert időzónától függetlenül minden résztvevő cég 

azonnal megosztja és kéri az egységesített dokumentumokat a közös rendszerből.  

(Zimmermann 2002)  A tudás és a tudásátadáshoz szükséges kompetenciák szabhatnak határt 

és feltételeket, a partnercégek fejlesztésében szerepet kaphat a hatalmi pozíció. 

 

Stankosky négy pilléres tudásmodelljének elemei érvényesek az ellátási láncokra is, 

melyekben stratégiai szövetséget alkotnak a vállalatok.  A modell részei a vezetés és 

menedzsment, szervezet, tanulás és technológia.  (Stankosky 2005)  A vállalatoknál a négy 

tényező segítségével bemutatható a tudásmenedzsment elmélete, azaz a tudás átadásának és 

konzerválásának a metódusa.   

 

A vezetés és menedzsment tényező hangsúlyozza a vállalat, illetve a közös célt szem előtt 

tartó, partnerségként működő lánc stratégiai tervezését és a tudás menedzselését.  Megjelenik 

a közös vízió, irányítás és egy tudásmenedzsmenttel foglalkozó munkakör kiemelése.  Az 

ellátási láncban ezeket a stratégiákat a beszállítókkal és a vevőkkel közösen határozzák meg, 

bár a hatalmi pozíciók szerepe ezt cáfolni fogja.  A tudás elterjesztésének a beidegződését kell 

még ezen a ponton kiemelni.  A nagyon merev vállalati kapcsolatoknál tapasztalható, hogy ez 

a szemlélet problémaként jelenik meg, mert a merevség gátat vet a kívülről jövő ötletek saját 

célként való megjelenítésében. (Anderson 2009)     

 

A szervezet, mint második pillér, kiemelten a hierarchiában lejjebb lévő szinteken jelenik 

meg.  Az operatív szintig lemenő tervek kialakítása, a munkafolyamatok rendszerezése, a 
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tudás és – ha lehet – a tapasztalat dokumentálása, a hatékonysággal kapcsolatos mérőszámok 

felállítása, ezekben az idő szerepe mind nagy jelentőséggel bírnak.  Az ellátási lánc bővülése 

vagy a beszállítók cseréje mindig szervezeti kihívás is, amit hátráltathat a vállalati kultúra és a 

korábbi folyamatok beidegződése, de pont egy jól dokumentált, alaposan kidolgozott, 

megfelelő személyekhez hozzárendelt szerep tudja meggyorsítani az új vállalat 

beilleszkedését.  Az operatív szint a zökkenőmentességre kell, hogy törekedjen a járható utak 

és a cél ismeretében.   

 

A tanulás tényezőnél az explicit és a tacit tudás témája jelenik meg.  Az első az tárolható, 

rendszerezhető és könnyen átadható, míg a másodikkal ezt nehezebb megtenni.  (Nonaka–

Takeuchi 1995)  Célként jelenik meg az információ és a tudás összegyűjtése, fejlesztése, 

felhasználása, tárolása és megvédése.  (Probst–Raub–Romhardt 2012)  A menedzsmentnek a 

támogató szándéka, a tanulócsoportok kialakítása, a tudás átadása mind megerősíti az 

alkalmazottakban azt az érzetet, hogy ők is fontosak és ők viszik előre a vállalatot.  (Skjolsvik 

et al. 2007) (Bencsik 2009) (Sólyom 2012)  Ami jó egy folyamatosan fejlődő vállalatnak, az 

akkor jó az alkalmazottaknak is.  Ez a körforgás tudatosan felépített rendszerekben generálja 

önmagát.  Az ellátási láncban a végső fogyasztó jelzi a vevő vállalatnak, hogy milyen 

terméket szeretne, de ez még indirekt módon, az eladások révén is gyorsan látható.  A 

termékfejlesztések során a vállalat így teszteli az új termékeket.  A folyamat erősíti a 

partnercégeket, de ez csak a helyes kommunikáció és a tudás, tapasztalat átadása mellett 

lehetséges. 

 

Technológia alatt az adatállományt, szoftvereket, modellezési rendszereket kell érteni.  

Minden olyan modern dolog e kategóriába tartozik, ami régen az irattárban volt.  (Stankosky 

2005)  A globális vállalatok esetében az információnak és a tudásnak tértől, időtől, 

országoktól, kultúráktól függetlenül mindenhol, azonnal rendelkezésre kell állnia.    A 

szoftverek segítenek a gyors döntéshozatalban és az ellátási lánc vállalatainak a 

dokumentációjában.  Optimális esetben egy adatbankból kap információt a beszállító, gyártó, 

vevő, az ezekhez tartozó vállalati könyvelés, marketing, értékesítés, logisztika és a cégek 

szinte minden egysége.  A virtuális ellátási lánc fogalma és értelme az IT rendszereken 

alapszik, hardware, software és internetes kapcsolat mentén értelmezhető.  (Thaler 2003) 

(Gunasekaran–Ngai 2004)  A beszerzés, gyártás, kiszállítás hármasa elektronikusan is 

működhet, ha a rendszer kiépített.  Az e-piactéren, e-aukción beszerzett alapanyag a gyártás 

során web-alapú tervezésen megy át, MRP, ERP, JIT, TQM, CRM elvek és programok 
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segítségével dolgozzák fel és készül el a termék, ami az e-logisztika és EDI segítségével jut el 

a vevő vállalathoz, aki meg e-fizetésen keresztül utalja az ellenértéket.  Az internet 

segítségével a teljes rendszer kiépíthető, de azt követően a menedzsment új feladataként 

jelenik meg a virtuális ellátási lánc vezetése és már egy új üzleti modell szerinti fenntartása.  

(Van Hoek 2001) (Sahin–Robinson 2002) (Leonard–Davis 2006) 

 

Az elmélet mellett egy gyakorlati példát is meg kell említeni az e-folyamatok 

hatékonyságának és gyorsaságának szemléltetése érdekében.  Ha egy ellátási lánchoz tartozó 

speditőr megbízást kap egy gyártól, bizonyos mennyiségű árunak a vevőhöz történő kamionos 

szállítására, akkor a speditőr cég fogadja a megbízást, feldolgozza és alvállalkozót keres a 

munkára, tehát összeköti a gyárat, a fuvarost és a vevőt.  EDI rendszerben minden gyorsabb.  

Mivel az ellátási lánchoz tartozó fuvarosok és a gyártó is benne vannak ugyanabban az IT 

rendszerben, gyár küld egy elektronikus megbízást – példa szemléltetése kedvéért – éjjel, az 

éjszakai műszak alatt, akkor ez megjelenik a speditőr cég számítógépes rendszerében.  Mivel 

éjjel senki sem dolgozik a speditőr irodájában, ezért a rendszer azonnal nyilvánosságra hozza 

a fuvarfeladatot és kiközvetíti a potenciális fuvaros alvállalkozóknak.  Az előny egyértelmű.  

Reggel bemegy a munkahelyére a speditőr, látja, hogy jött éjjel egy megbízás és a program 

jelzi, hogy a fuvart már ki is közvetítette.  A speditőr a fuvarfeladatot gyorsan megoldotta, 

növekedett a gazdasági eredménye, a gyártó elégedett az áru kiszállításával, a fuvaros 

alvállalkozó munkát kapott és a vevő értesült az áru érkezéséről.  A példa is érzékelteti, hogy 

az ellátási láncban a gyorsaság a versenyképesség egyik alapja, ennek eszköze az információ, 

tudás és a tapasztalat folyamatos megosztása.  (Dedrick–Xu–Zhu 2008) (Khanjari–Hopp–

Iravani 2012) 

 

Ellátási láncban működő vállalatok tudásátadását és tanulási szintjeit az alábbiak szerint lehet 

meghatározni.  (Chiva–Alegre 2005) (Chatterjee 2009)  Chatterjee szerint az első kettő inkább 

a formális, míg a második kettő informális tanulási folyamatot jelent:   

• szervezeti tanulás 

• tanulási platform 

• szociális tanulás 

• személyek közötti tanulás. 
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A tudáslépcső-modell szemlélteti a tudás kialakulását és következtetni enged az ellátási 

láncokban is megállapítható hatásokra.  (North 2011)  A szerző kiindulópontja az 5. ábra 

alapján a jel.  Minden jelet át kell alakítani, például mondatformálással, így létrejöhet az adat.  

Az adatot is fel kell dolgozni, jelentést kell az adathoz párosítani, hogy kialakuljon az 

információ.  Információt már meg lehet értetni, ügyelni kell az információhoz köthető 

kontextusra, szövegkörnyezetre.  A tudás kialakítása fontos, bár a lineáris lépcsők, akár 

körkörössé is alakíthatók, mert a tudásból a tapasztalat révén új információ születhet.  North 

kiemeli, hogy a tudás a vállalatnak versenyelőnyt okoz, ezért a versenyképesség alapja.  

Integrált rendszerek esetén ez nem csak a vállalatra, hanem az egész hálózatra, láncra is igaz. 

 

5. ábra:  Tudáslépcső-modell 

 

 

             + megértés 

 

+ jelentés 

  + mondatalkotás 

 

Forrás:  (North 2011) 

 

 

2.4.  Partneri viszonyok az ellátási láncokban 
 
Az ellátási láncon belüli partneri viszonyokat több csoportba lehet osztani.  A közeli és távoli 

partneri viszonyt a jellegük alapján is lehet kategorizálni.  Egyedi szerződéses együttműködés, 

elkötelezettségen alapuló együttműködés, bizalmon alapuló együttműködés (Moore 1998) 

(Power 2005) (Schubert 2007) és stratégiai szövetség.  Ezt a logikai sort a közös vállalat 

illetve a fúzió egészítené ki, de ezekben az esetekben már felbomlana az ellátási lánc.  A 

csoportosítást a vállalati kapcsolatok fejlődésével is le lehet írni.  (Spekman–Kamauff–Myhr 

1998)  Ez esetben egy lineáris folyamatról van szó, melyben a fokozatok egymásra épülnek.  

A piaci folyamatok során érintkező vállalatok tárgyalásai után egy együttműködés alakul ki a 

beszállító és a gyártó között.  Cél a hosszabb távú együttműködés.  (Bacon–Lapide–Suleski 

2002)  A folyamatban az elkötelezettségen alapuló együttműködés következik, melyben IT 

összeköttetéseket hoznak létre a vállalatok.  Minden szempontból összehangolják a 
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folyamatokat.  Az utolsó lépcső az összefonódás.  Ebben a stádiumban a vállalatok közösen 

terveznek, megosztják a technológiájukat.  A 6. ábra szemlélteti a folyamatot, kiemelve a rá 

jellemző tulajdonságokat.   

 

6. ábra:  Vállalati kapcsolatok fejlődése 

 
áralapú tárgyalások     kevés beszállító     folyamatos információátadás ellátási lánc integrálódás 

ellentétes érdekeltség    hosszú együttműködés    IT rendszerek összehangolása közös tervezés 

   EDI összeköttetés  technológia-megosztás  

 

Forrás:  (Spekman–Kamauff–Myhr 1998) 

 

Moore szerint az eseti jellegű, megbízáson vagy rövidebb ideig tartó szerződéseken alapuló 

kapcsolat az adásvételt, bizonyos szolgáltatások gyors beszerzését jelenti.  Kötött feltételek 

mellett gyors teljesítést várnak el a felek, minimális ráfordítás mellett és természetesen 

olcsón, de maximum a piaci áron.  Nincsen közös stratégia a vevő és az eladó között és nem 

cél a hosszabb közös tervezés, el kell érni az ügyletre jellemző legjobb feltételt a másik féllel 

szemben.  A kiváló alkupozíció elérése a felek legfontosabb szempontja, ez megegyezik a fent 

bemutatott folyamatábra első mozzanatával. 

 

Az elkötelezettségen alapuló együttműködés és a bizalommal felruházott partneri kapcsolatok 

már a jövőbe mutatnak.  Bizalom a kulcsszó.  Pár sikeresen kivitelezett ügylet után a 

vállalatok megismerik egymást, majd eljutnak egy olyan ponthoz, ahol felismerik, hogy 

közösen fejlődhetnek.  Hosszabb távú, közös szemléletet tükröző, kölcsönös fejlődést 

elősegítő döntések születnek, a szerződések keretet adnak a kapcsolatnak, de a tartalmuk már 

túlmutat azon.  (Paterson 1999) (Erridge–McIlroy 2002) (Llewellyn–Brookes–Mahon 2013)  

A jól működő üzleti kapcsolatoknak a bizalom a fundamentális alapfeltétele, mely kihat a 

közös sikerre.  (Tejpal–Garg–Sachdeva 2013)  A hálózatokban, láncokban kialakított 

kapcsolatok a versenyhelyzetet már közös együttműködéssé alakítják át, így a 

konkurenciaharc, azaz a piaci verseny az iparág más szegmensébe kerül át.  (Yang et al. 2009) 

(Mandják–Piricz–Kővágó 2010)  A versenyből együttműködés lesz, ami a kapcsolatoknak 

Piaci 
alkufolyamatok Együttműködés 

Elkötelezettségen 
alapuló 

együttműködés 
Összefonódás 



35 
 

köszönhető.  A személyes kapcsolat elengedhetetlen a bizalom kialakulásában és egyben 

kulcsa a közös kooperációnak, valamint az ezen belül történő közös fejlesztéseknek.  Ezen a 

ponton már megjelennek az összefonódó vállalatokra utaló közös vonások, melyek a hasonló 

elvek mentén fejlődik tovább. 

 

A stratégiai szövetség a hosszú távú együttműködés egy olyan formája, melyben két vagy 

több független vállalat célként tűzi ki a profit közös megszerzését.  Hosszú távú szemlélet arra 

kényszeríti a vállalatokat, hogy rendszeres és közvetlen kapcsolatot létesítsenek.  Ilyen jellegű 

stratégiai szövetségek születnek az ellátási láncok esetén.  (Lorange–Roos 1992) (Barratt 

2004)  A vezetői döntések minden fél érdekét elemzik, a folyamatokat közösen bonyolítják le 

és a munkakapcsolat mindennapos.  A cégek kihangsúlyozzák partnereiket és az egymás 

közötti kapcsolat különböző szinteken is megnyilvánul.  A stratégiai szövetség pozitív oldala 

mellett negatív tényezők is vannak.  Hátrány az együttműködés lassú kialakulása, illetve a 

szövetség fenntartására fordítandó nagy erőforrás.  A tudás és a kapcsolatrendszer kialakítása 

szintén időt igényel, de mindez szükséges az együttműködéshez.  „A partnerkapcsolatok 

életciklusa nehezen tervezhető, illetve az is előfordul, hogy nem a legalkalmasabb partnert 

sikerül kiválasztani, s kényszeregyüttműködés szükséges.” (Szegedi 2011, p. 6.)   Szegedi 

kutatása alapján további hátrányként értelmezhető a kapcsolat megszüntetésének költsége és a 

szervezet ellenállása.  

 

A vállalatok együttműködésének több alapja is lehet:  szociális kötelékek, tevékenység 

kötelékek és erőforrás kötelékek.  (Gelei–Dobos–Kovács 2010)  A szerzők vizsgálata az 

ellátási láncban lévő vállalatok együttműködésének az életciklusát jellemzi, kitér egy 

lehetséges statisztikai mérésre, ami a logisztikus görbét követi.  A marketingben használt 

bevezetés, növekedés és érettség szintek érvényesek a kapcsolatokra, a negyedik, a hanyatlás 

szakasz, a logisztikus görbe tulajdonsága miatt nem a visszaesés irányába mutat.   

 

A vállalatok közötti integrált kapcsolatrendszer alapja lehet a bizalom, együttműködés és 

elkötelezettség.  (Csizmadia–Grosz 2011)  A fent említett tényezőkhöz hozzá kell tenni a 

konfliktus lehetséges forrásait és a konfliktus megoldásának szempontjait.  (Zaheer–McEvily–

Perrone 1998)  E kettő tényező érzékelteti, hogy egy bizalmon alapuló kapcsolatban egyrészt 

kevesebb a konfliktusok lehetséges forrása, másrészt a fellépő konfliktus sokkal könnyebben 

kezelhető, mint egy szimpla együttműködés során.  Az ellátási láncban lévő gyártó kapcsolata 
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a beszállítóval vagy a vevővel bár egy fejlődési ívet mutat, mégis megakadhat egy hírtelen jött 

konfliktus során. 

 

A partnerkapcsolatok fajtáit a vállalatok közötti erőviszony, függőség, összehangolt 

tevékenységek, elkötelezettség és bizalom határozzák meg.  (Fearne–Duffy–Hughes 2001)  

Egy beszállító és gyártó kapcsolatban a 7. ábra szerinti csoportok képezhetők.  Az elmélet 

szerint a hatalmi pozíció meghatározza a kapcsolat jellegét és a mélységét.  A már kialakult 

kapcsolat és a kapcsolatban lévő bizalmi szint között összefüggés van.  Visszafelé nincsen 

hatás, tehát egy cég bizalma nem módosítja a másik cégtől való függőségének a mértékét. 

 

7. ábra:  A vállalatok közötti partnerkapcsolatok jellegének maghatározó csoportjai 

 

Forrás:  (Fearne–Duffy–Hughes 2001) 

 

 

2.5.  Bizalom az ellátási láncban 
 

A bizalom definícióját a két fél kölcsönösen egymásba vetett hiteként lehet értelmezni, mely 

magában foglalja az elvárásokat, a megbízhatóságot és az elkötelezettséget is.  (Luhmann 

1979) (Kumar 1996) (Yamagishi 2011).  Az ellátási láncban ez úgy értelmezhető, hogy az 

üzletfelek, az integráltságuk révén és a kialakuló bizalom miatt is meggondoltan 

tevékenykednek, szem előtt tartva a partnercégeket.  Az együttműködéshez elengedhetetlen a 

folyamatos pozitív hozzáállás.  Das és Teng, valamint Nagy és Schubert is idézi, majd tovább 
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is gondolja Hagen–Choe (1998) definícióját, melyben már a hit helyett, inkább a kockázat 

perspektívája jelenik meg:  „a bizalom pozitív vélekedés a másik fél magatartásáról akképpen, 

hogy a körülmények bármiféle változása esetén az nem cselekszik opportunista módon”.  

(Das–Teng 2004, p. 91.) (Nagy–Schubert 2007, p. 5.)  A kutatók ezt kiegészítik, mert a 

bizalom a vállalat önkéntes kockázatvállalását is jelenti, annak tudatában, hogy sebezhetővé 

válik.  Minél nagyobb a vállalatok közötti bizalom, annál nagyobb a kockázat, de annál 

valószínűbb a hosszú távú együttműködés. 

 

Bizalomnak három lehetséges formája van.  (Buzády 2000)  A szerződéses bizalom szerint a 

vállalat elvárja, hogy betartsák az ígérteket, de mégis szerződést köt a teljesítés 

elmaradásának esetére.  Bár vannak várakozásai, a cég biztosra akar menni.  A hozzáértésbe 

vetett bizalom jelzi, hogy a vállalatok felismerték az egymás birtokában lévő kompetenciákat, 

ezeket szeretnék is használni.  (Süle 2010)  A goodwill bizalom szerint a vállalatok egymás 

között a nem specifikus kötelezettségeket várják el kölcsönösen, ezek a vállalatok kölcsönös 

elfogadása, tisztelete, kulturális hagyományok betartása.  (Janky–Lengyel 2000) 

 

Az ellátási lánc menedzsment, mint folyamat, a vállalatok közötti bizalmon és 

elkötelezettségen alapszik, egyben hozzájárul a vállalat hosszú távú szervezeti stabilitásához.  

(Lee–Billington 1992)  (Cai et al. 2013)  Az ellátási lánc vállalatai között lévő bizalom 

erőssége befolyásolja a vállalatok költségeit.  Minél jobban bíznak egymásban a partnercégek, 

annál inkább tudnak a saját tevékenységükre koncentrálni, így már nem kell mélységekig 

lemenő ellenőrző, kontrollinges rendszer a félelmeik miatt.  Időt és pénzt spórolhatnak a 

partnerek, mert tudják, hogy azt teszi a partnercég, ami elvárható, illetve a saját vállalat is a 

megszokottak szerint jár el.  A bizalom mértékére a vállalatok közötti szerződések formája, a 

vállalatok között meglévő kapcsolat hossza, emberi kapcsolatok utalnak.  A vállalatok közötti 

szerződés tisztázza a feltételeket, megosztja a partnerekkel a szükséges információt, felállít 

egy elvárt teljesítést.  (Hansmann 1991)  Mivel nem cél a szerződésszegés, az ügyletek 

teljesülnek és idővel kialakul a bizalom.  (Wierzbicki 2010)  A cégek közötti egymásra 

utaltság pozitívan kihat a vállalat felé irányuló bizalomra.  A teljesen szerződéssel kontrollált 

ügyletek mellett létezik már bizalmon alapuló kapcsolat is.  Ez inkább a kisebb vállalatokra 

jellemző, a partnercégek már ismerik egymást, így a megszokott teljesítést veszik alapul.  

Minél rugalmasabb egy kapcsolat, annál könnyedebb a koordinálás, operatív szintek 

irányítása, alkalmazkodás a piac igényeihez.  (Fugate–Sahin–Mentzer 2006) (Gong 2008)  
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Ezek mind egy hatékonyabban működő hálózat jellemzői, bár a hatékonyság és a bizalom 

kialakítására a kapcsolat elején mindegyik partnernek áldoznia kell. 

 

A bizalom a vállalatok közötti folyamatos ügymenet, kommunikáció és találkozások révén is 

kialakulhat és fejlődhet.  Ha minden információt megosztanak egymással a vállalatok, akkor 

ez alapján megtanulják közösen kezelni a pozitív és negatív kimenetelű szituációkat.  Az 

őszinte hozzáállás alapkövetelmény.  A vállalatokban dolgozó munkavállalók illemtudása, 

etikája legalább annyira fontos, mint a vállalati értékrend alapján elvárt folyamat-lebonyolítás.  

A vállalati értékrendek közelítése, harmonizálása is növeli a bizalmat.  Egy ellátási lánc 

menedzsment elv mentén, a vállalatokra kialakított közös kultúra egyben összekovácsolja a 

cégeket és képes áthidalni a lehetséges konfliktusforrásokat.  (Emmett–Crocker 2006)  A 

bizalom a partnercégben történő részesedésszerzéssel is elérhető.  Nyilván nem a bizalom 

miatt bővül a tulajdonosi kör, de pozitív hozadékként felfogható.   

 

A bizalom a stratégiai partnerségben, horizontális vagy vertikális integrációban az alábbi 

tulajdonságokat is megköveteli a vállalatoktól.  (Chatterjee 2009)  Ha a bizalom kiegészül, 

akkor a kapcsolat hosszú távon is megmarad.  Chatterjee által kiemelt tulajdonságok a 

következők: 

• megbízhatóság és következetesség 

• nyitottság és rugalmasság 

• képességek és kiválóság 

• hosszú távú orientáció 

• jóakarat és elhivatottság 

• értékelvűség és szociális érzékenység. 

 

A bizalom, mint irányítási eszköz, fokozatosan megjelenik az ellátási láncban.  (Das–Teng 

1998) (Nagy–Schubert 2007) (Gelei 2008)  A fent említettek alapján, a bizalommal költség 

spórolható, de a lánc mindegyik tagja kockázatot vállal egy ügylet esetleges nem teljesülése 

miatt.  (Gurnani–Mehrotra–Ray 2012) (Sodhi–Tang 2012)  Ezt a lánc tagjai tudják, ennek 

mértéke általában azonos a megspórolt költségek nagyságával.  A bizalmon keresztül 

érzékelhető a kockázat, a kockázaton keresztül láthatóvá válik a vállalatok közötti függőség.  

(Noy–Ellis 2003) (Faisal–Banwet–Shankar 2006) 
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2.6.  A dominancia és a hatalom definíciói 
 

A domináns szó meghatározó, „kiemelkedő, uralkodó” jelzőkkel értelmezhető.  A dominancia 

jelentése „fölérendeltség, irányító jelleg”.  (Bakos 1976, p. 197.)  A dominanciát, a domináns 

magatartást a vállalatokkal kapcsolatban kell definiálni.  A domináns vállalat a saját piacán a 

legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik és „nincsen jelentős versenytársa.  A versenytársai 

jellemzően kisebb vállalatok, amelyek egymással versenyeznek a fennmaradó piaci 

részesedésért.”  (Business Dictionary 2013, p. 1.)  A domináns vállalat a mérete, az erőforrása 

és a hírneve alapján is versenyelőnyre tehet szert, célja a dominancia fenntartása, 

befolyásának érvényesítése.  Jellemző a domináns vállalatra, hogy partnercégeitől és 

versenytársaitól függetlenül, saját magatartása szerint képes véghezvinni az eltervezetteket.  

 

A hatalom definíciója és általában a témával foglalkozó kutatások nagy része politikai és 

szociológiai megközelítést alkalmaz.  (Kotter 1985) (Wilks 2013)  Le kell szűkíteni az 

elméletet azokra, melyek elfogadhatóak a közgazdaságtan és a menedzsment számára, ezt 

vizsgálja a kutatásom is.  „A hatalom egy vállalat azon képessége, hogy befolyásolja a másik 

cég szándékát és cselekedeteit.”  Tovább boncolva az összefüggést röviden úgy írható le, 

hogy „a hatalom implicit módon a másik függésében rejlik.”  (Emerson 1962, p. 32.)  Mindig 

létezik legalább egy vállalat, ami a hatalom forrása, illetve legalább egy célpont, amin ezt a 

hatalmat gyakorolni lehet.  A hatalom továbbá a következőképpen jellemezhető:  „cselekvés 

képessége vagy az, ami révén egy hatás elérhető”, illetve az a „képesség, hogy más fölött 

cselekedjen vagy alávesse magát egy hatásnak” vagy azt jelenti, hogy valaki vagy valami 

„birtokában van a mások fölötti kontrollnak, irányításnak vagy befolyásnak”.  (Merriam–

Webster 2013, p. 1.)  A hatalom mindig relációban értendő, a hatalom képes a célok 

elérésének kikényszerítésére vagy bizonyos célok megakadályozására.  Egyes 

terminológiákban úgy használják, hogy a pozitív hatalom eléri a célt, a negatív hatalom pedig 

a célok elérését blokkolja.  

 

Tovább vizsgálva a definíciókat a hatalom és az esély kapcsolatát kell értelmezni.  Weber 

alapján megállapítható, hogy a hatalom annak az esélye, hogy valaki akaratát mások 

ellenállásával szemben is érvényesíteni tudja.  Az esély bármin is nyugodhat.  (Weber 1987)  

A hatalom így erővel is párosulhat, mert a kimenet alapján másra is kihat, még akkor is, ha 

másnak különböző a szándéka, nem tudja elfogadni vagy ellenáll az akaratnak.  A hatalom 



40 
 

célja, hogy fenntartsa a rendszerek működését.  Az állítás nem csupán a politikai rendszerekre 

értendő, hanem érvényes a szervezetekre is.  A hatalom definícióját még tovább elemzem, de 

a vizsgáltom során Weber meghatározását értem a szó alatt.  

 

A domináns hatalom meghatározása szükséges az elemzés miatt, a fenti definíciók segítik az 

értelmezést.  Az ellátási láncban működő vállalatok nem azonos mértékben rendelkeznek 

hatalommal.  A domináns vállalat az ellátási láncban domináns hatalommal rendelkezik.  A 

vállalat hatalma nagyobb, mint a vele kapcsolatban álló partnercégé. 

 

A hatalmi függőséghez fontos a hatalmi viszony definiálása.  A hatalmi viszony akkor jön 

létre, ha az érdekek konfliktusában egyik fél szankciók hatására engedni kényszerül.  

(Bachrach–Baratz 1962)  A szankció lehet kimondott vagy nem, lényeg, hogy a felek értik a 

következményeket.  A szervezeti egységek, mint például az ellátási láncok esetében ez a 

beszállítói, vevői kapcsolat megszakításának emlegetésével azonos, akár extrém esetekben 

zsarolást is jelenthet. 

 

 

2.7.  Hatalom fajtái 
 

Hatalom fajtáit több kutató is meghatározta, kiindulópontnak mindenképpen a következő ötöt 

lehet tekinteni:  (French–Raven 1959) 

• jutalmazáson alapuló hatalom 

• kényszerítésen és büntetésen alapuló hatalom 

• pozícióból eredő hatalom 

• szaktudáson alapuló hatalom 

• személyiségen alapuló hatalom. 

 

Az ellátási lánc vállalatai között a jutalmazáson alapuló hatalom és a kényszerítésen, 

büntetésen alapuló hatalom megfigyelhető egy ügylet két lehetséges kimeneteleként.  Ha a 

gyártó megfelelő, illetve nem megfelelő szolgáltatás miatt esetenként több megrendelésben 

részesít egy beszállítót (Szegedi 2008) egy uniformizált termék esetén, akkor ez jól példázza a 

hatalom kimutatását.  Plusz egy sikeres ügylet vagy eggyel kevesebb már hosszabb távon 

kihat a beszállító üzleti eredményére.  A pozícióból eredő hatalom nem észlelhető erőforrások 

meglétére utal, ilyen az információ, kapcsolatrendszer, összefonódások, jogok.  A katonai 
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beszerzés hierarchiája szemlélteti ezt a legjobban, mert a vállalatok közötti sorrend előre 

meghatározható.  A hatalom e fajtájára példa még, ha a beszállító a vevő pozícióját veszi fel a 

saját beszállítójával létrejövő tárgyalás során.  A szaktudáson alapuló hatalom a technológiai 

újításokra, kutatásra, fejlesztésre vonatkozik.  Ha a beszállító és a gyártó vállalat közösen 

fejlesztenek, akkor ennek a közös kutatásnak az üzleti előnyei mindkettő fél számára 

előnyösek, de ez egyben a hatalom forrásaként is megnyilvánul.  A személyiségen alapuló 

hatalom egy kulcsember karizmáját jelenti.     

 

A hatalomnak az öt fajtája tovább bővíthető vagy bontható.  Morgan tizennégy tényezőt jelöl 

meg a hatalom forrásaként.  French és Raven szerzőpáros kategóriáihoz képest ki kell emelni 

az információ hatalmát, mert Morgan felismeri, hogy az információ visszatartása egyedül is 

alkalmas vállalatok magatartásának befolyásolására.  A legitim hatalom, különböző területek 

kontrollja, szervezeti hierarchia, technológia, vállalat szimbólumai, munkavállalókra 

vonatkozó tulajdonságok további okot adhatnak egy cégnek, hogy hatalmat gyakoroljon más 

vállalat felett.  (Morgan 1986)   

 

A hatalom forrása vagy szervezeten, vagy személyen nyugszik.  (Krausz 1986)  Mindegyik 

nagyobb kategóriának három altípusa van.   A szervezethez kell sorolni a jutalmazást, 

kényszerítést és a pozíciót.  A személyre vonatkozó hatalmi forrásokhoz sorolható a tudás, 

személyközi kompetencia és a támogatás.  A szervezet részeit a korábbi tipizálások 

értelmében nem kell részletezni, a személyhez köthető hatalom forrásából viszont az utolsó 

kettőt meg kell említeni.  A személyközi kompetencia lényege a kitűnő kommunikáció és a 

hitelesség, ami kettő vállalatot érintő ügyletnél elengedhetetlen.  A támogatás alatt a vállalat, 

külső és belső folyamatokban egyaránt, a kitűzött célt kívánja elérni, ezt propagálja minden 

irányba, utalva az irányítási elvek elfogadására. 

 

A tanultak felhasználása, tudás átadása, információ visszatartása, helyismeret mind olyan 

tényezők, ami miatt pozícióba kerülhet egy személy.  Az ellátási láncokban bár lehet 

személyre visszavezethető hatalmi pozíció, jellemzőbb a szervezet vagy a vállalat által 

létrehozott hatalom.  (Pfeffer 1981)  Ha a hatalom egy szervezetből indul, akkor annak 

minden osztályán megjelenhet és az érintkezési pontokon a külső vállalatot is befolyásolhatja.  

French és Raven szerzőpáros által kifejtett jutalmazás, büntetés és kényszerítés váltogatható 

az egyes ügyletekben, legyen ez a vállalatra jellemző belső vagy külső szituáció.  Az 

információ visszatartása egy beszerzés és eladás ügyletben egyértelműen érinti a másik 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gareth_Morgan_(author)�
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vállalatot, azonnal előnyhöz, alkupozícióhoz juttatva a többlet adatokkal rendelkező 

vállalatot.  (Gadde–Hakansson 1993) (Saunders 1997)  Előfordul, hogy a hatalommal 

rendelkező vállalat csak bizonyos cégekkel szemben érezteti a hatalmát, a 

kapcsolatrendszeréből eredően, bizonyos tevékenységekhez kötődően változhat a tudatos 

hatalmi pozíció kialakítása.  (Peck–Juttner 2000) (Tost–Gino–Larrick 2012)  Bár egy hatalmi 

pozíció rövidtávon előnyöket jelent, hosszabb távon a stratégiai partnerségben lévő 

együttműködés fontosabb.  Ez esetben kiküszöbölhető a hatalommal nem rendelkező vállalat, 

kiszolgáltatottságából és bizonytalanságából eredő hirtelen döntése.  A vállalat külső függése 

is a hatalom forrásának az egyik fajtája.  (Medcof 2001)  Ez tipikusan a közgazdaságtan 

szűkösség elvére utal.  A szűkös erőforrások, legyen ez nyersanyag, pénz, munkaerő, technika 

mind hatalmi helyzetet generál annak a vállalatnak, amelyik rendelkezik ezekkel vagy akár 

többlete van belőle.  Természetesen ezt ki is használja az adott szervezet, elég csak az 

olajipari vállalatokra gondolni.  (Ciccantell–Smith 2009)  Olyan erős hatalmi pozíciót okoz a 

szűkösség elve alapján az olaj kitermelése, hogy a gyártás, finomítás, szállítás, kiszolgálás 

során, azaz a teljes ellátási láncban végig megmarad a hatalmi helyzet.  (Lasschuit–Thijssen 

2004)  A kiszolgáltatottság és a függés legerősebben a vevő vevőjénél, azaz a fogyasztónál 

jelentkezik. 

 

A hatalomnak nem kell mindig kényszert alkalmaznia, nem a nyers erő bemutatása a lényeg.  

(Handy 1993)  (Maloni–Benton 2000)  Elég a vállalatok közötti befolyásolás.  Ez a szemlélet 

jelenik meg Handy hatalom forrásainak a lényegében, mely szerint a korábbi öt forrást nem 

bővíteni, hanem szűkíteni kell.  A hatalmat egy pókhálóval szemlélteti, melynek a 

központjában azok az emberek vannak, akik kompetenciával, karizmával és tudással 

rendelkeznek egy szervezetben.  Ha megfelelően működik a szervezet, akkor ez a háló kifelé 

pörögve juttatja el az információt, utasítást, elveket.  A vállalat külső cégeket is elérhet a 

kulcsszereplők révén, így hatékony működés esetén a nagy pókhálót jelképező hatalom 

folyamatosan távolodik a centrumtól és behálóz más vállalatokat. 

 

A hatalom forrásait eredményességük szempontjából is lehet kategorizálni.  A jutalmazáson 

és a kényszerítésen nyugvó hatalomnak hamar kimúlik a motiváló ereje, mivel alá- és 

fölérendeltséget sugall minden esetben.  A szaktudáson és a személyiségen alapuló hatalom 

viszont növeli a vállalatokban és az egyénekben az elhivatottságot.  Könnyebben magukénak 

érzik a mások által kitűzött elveket, jellemző, hogy mintaként tekintenek a hatalommal 

rendelkező félre.  (Brown–Lusch–Nicholson 1995) (Kwon–Suh 2005)  E kettő hatalmat 
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használó vállalatok valószínűbb, hogy kiegyensúlyozott üzleti kapcsolatot érnek el a 

partnerekkel.  Ezzel ellentétben, a kényszerítő hatalom folyamatos használata esetén, a 

növekvő konfliktusok miatt, minden üzleti kooperáció megszakad a vállalatok között.  Ha 

meglévő hatalmi pozíció mellett, a hatalommal nem rendelkező vállalatra kell, hogy 

támaszkodjon a hatalmi pozícióval bíró vállalat, akkor a folyamatos együttműködés mellett 

megjelenhet a bizalom.  A hatalom szerepe csökkenhet is, főleg akkor, ha kettő hasonló 

méretű vállalatról van szó.    

 

Az ellátási láncokban megjelenő hatalom sötét és világos oldalát szemlélteti a következő 

csoportosítási mód.  (Belaya–Hanf 2008) (Belaya–Hanf 2009)  Ellenőrzés, parancs, kényszer 

a sötét hatalom fogalomtára, míg lehetőség, szabadság és kedvező alkalmat jelent a világos 

hatalom.  A jó és a rossz mezsgyéjéről szemlélve, többek között French, Raven, Morgan, 

Handy szerzők által megalkotott hatalmi fajtákat is be lehet sorolni.  A besorolásnál a 

kényszerítő és nem kényszerítő nevekkel illették a különböző hatalmi típusokat, ezek az 

ellátási lánc egyes vállalataira különböző módon hatnak.  A nem kényszerítő hatalom, a 

világos oldal jelzőivel együtt pozitív irányban tartja az ellátási lánc együttműködését, míg a 

kényszerítő hatalom a sötét oldalra jellemző negatívumokkal, vállalatok közötti folyamatos 

kihasználással nem képes irányítani az ellátási láncot, így a partnercégek közötti 

együttműködés is romlik.  Belaya és Hanf kimondottan arra koncentrált, hogy az elmúlt 

negyven év alatt megalkotott hatalmi forrásokat kategorizálja.  A kategóriák rámutatnak egyes 

menedzsment-folyamatokra és lehetséges kimeneteleikre, de a következtetések nem 

bizonyítottak.   

 

Az ellátási láncok a teljesítményük és a hatékonyságuk növekedését, valamint az erőforrások 

fejlesztését kétféleképpen érhetik el.  Az első lehetőség szerint a láncok folyamatosan 

valamilyen speciális képességre tesznek szert, a második lehetséges megoldás alapján viszont 

az ellátási láncban lévő kapcsolatok révén jutnak új erőforrásokhoz.  (Eisenhardt–

Schoonhoven 1996)  Ha kapcsolatok alapján, de láncon belül érik el az erőforrásokat, akkor 

ezt tehetik hatalmi pozícióból, azaz kényszerítéssel és nyomásgyakorlással vagy 

együttműködéssel.  A kényszerítés, mint a hatalom egyik fajtája, kibővülhet a felelősség 

áthárításával, esetleg a szerződésben foglaltak módosításával.  (Zhu–Sarkis 2007)  Az 

együttműködéssel elért erőforrás-allokáció a tudásmenedzsmenthez és a kapcsolati tőkéhez 

nyúl vissza.  A meglévő személyes kapcsolatokból eredeztetve, pozitív hozzáállással éri el az 
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új kompetenciák fejlesztését.  (Paulraj–Lado–Chen 2008)  A kettő megközelítés a sötét és a 

világos hatalom alkalmazásának ismételt példájára utal. 

 

 

2.8.  Az ellátási lánc vállalatainak a hatékonysága a hatalmi pozíció alapján 
 

Ha egy vállalat a termékek és szolgáltatások előállítása mellett hatékonyan megvalósítja 

céljait, akkor teljesítménye optimális.  (Tan–Kannan–Handfield 1998)  Ez a teljesítmény 

fokozható, ha egy ellátási lánc hatékonyan működő vállalatai összekapcsolódnak.  Bár 

egymástól elkülönülve hatékonyak a cégek, egymással egy rendszerben további pontokon 

javulhat egyenként a teljesítményük, ami az egész ellátási lánc teljesítményének a javulásához 

vezet.  (Stank–Keller–Daugherty 2001)  A hatalmi pozíció megjelenése bármilyen integrált 

rendszerben lévő vállalati teljesítményt befolyásol.  Az, hogy ez pozitív vagy negatív 

kimenetelű, főleg a hatalom fajtájától és az adott szituációtól függ.  (Etgar 1976)  Ezen a 

ponton vissza kell csatolni a fent említettekre, azaz a kényszerítés során elért eredmény a 

teljesítmény csökkenéséhez vezet, míg például a vállalat szaktudásán keresztül elért hatás 

növelheti az ellátási lánc más vállalatainak a teljesítményét.  (Brown–Lusch–Nicholson 1995)  

Ha a teljesítmény növekszik és kialakul egy hosszabb távon értelmezhető kapcsolat, akkor a 

hatékonyság révén nagyobb profitot ér el a hatalommal rendelkező vállalat.  (Stern–Reve 

1980) (Mendes 2011)  A vállalat hatására, illetve a folyamatosan növekvő hatékonyság és 

termelékenység elérése révén az ellátási lánc többi cégének is növekszik az eredményessége.  

A lánc legerősebb tagjának a hatalmi pozíciója minden esetben befolyásolja a többi vállalatot, 

viszont a hatalom forrásából már felismerhető a vállalatok jövőbeli teljesítményének a 

kimenetele.  Egy kiszolgáltatott helyzetben lévő cég is képes időben reagálni, ha látja az erre 

utaló jeleket.  A negatív hatalmi szituációt meg kell próbálnia megváltoztatnia a hatalommal 

nem rendelkező vállalatnak.  Végső esetben, látva, hogy romlik a vállalat hatékonysága és a 

gazdasági teljesítménye, mérlegelnie kell a lánc elhagyását. 

 

 

2.9.  A hatalom megjelenése az ellátási láncokban 
 
A rendszerben való gondolkodás lényege, hogy közös előnyökre épít és win-win szituációt 

alakít ki.  Természetes, hogy a cégek lecserélhetők, de ezzel az ellátási lánc tagjai időt, 

energiát és pénzt veszítenek, a folyamatos együttműködéshez képest.  A hatalommal való 

visszaélés eszköze lehet a kommunikáció, tárgya például a korlátozás, a megrendelések 
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csökkentése és a késedelmes fizetés.  Egy vállalat hatalma, a láncban betöltött ereje akkor is 

látszik, ha az adott egység nem él vele.  Nem kell kiemelni, nem kell kihasználni a helyzetet, a 

hatalom akkor is jelen van.  A környezet is árulkodik arról, hogy a lánc mely tagja az erősebb, 

de a különböző projektek alatt ez akár eltolódhat az egyik cégtől a másik irányába. 

 

A tudás hatalom.  (Mudambi–Navarra 2004)  A klasszikus mondás jelentését is érdemes 

vizsgálni az ellátási láncok szemszögéből.  A helyettesíthetetlen tudás nagy előnyt jelent a 

cégeknek.  Általában a kutatások és a fejlesztések alatt erre törekszenek a vállalatok.  

Folyamatos tudásfelhalmozás, akár a tudásmenedzsment módszereivel egy spirálba „ülteti” a 

láncot és hajtja előre.  Cél a naprakész tudás elérése, a folyamatos technikai fejlesztések 

véghezvitele.  A tudás tárolásával, elmentésével, dokumentálásával mindegyik láncszem a 

tudásának javával hozzájárul a lánc sikerességéhez.  A folyamatos problémamegoldás, 

megbeszélések és a kísérletezések mind hozzájárulnak az eredményességhez.  Akkor válik 

hatalommá a tudás, ha azt a tudást kevesen ismerik, esetleg csak egyediként birtokolja egy 

cég.  Ha a tudás mindenhol adott, akkor felmerülhet a helyettesíthetőség, tehát már leváltható 

a vállalat. 

 

Az ellátási láncban a vevői hatalom megléte sokkal jobban hat a jövedelmezőségre, mint a 

beszállítói hatalom.  (Cool–Henderson 1998)  Okok között az egyik legfontosabb a 

folyamatos költségcsökkentés, piac ismerete és a végső fogyasztóhoz lévő közelség.   

 

Minden sikeres és sikertelen ellátási lánc tagjai között van hatalmi pozícióval rendelkező 

vállalat.  Érdemes megvizsgálni az egyik nemzetközi autóipari cégre vonatkozó tényezőket és 

az ehhez kapcsolódó beszállítót, valamint ennek a piaci mozgásterét.  Az autóipari 

összeszerelést végző vállalat multinacionális cég révén, a nagysága, a rendelt volumen miatt 

bizonyos feladatokat, szolgáltatásokat átháríthat a beszállítójára.  (Simai–Gál 2000) (Saad–

Patel 2006) (Józsa–Koltai–Makkos-Káldi 2011)  Egy beszállító, legyen félkész fém vagy 

műanyag alkatrészt készítő cég folyamatos függőségben van a láncban.  Ez az állítás akkor 

igaz, ha nem diverzifikálta a termékpalettáját és eleve a vevőkörét.  A hatalmi pozícióban lévő 

vállalat megköveteli a beszállítótól az ajánlatban lévő ár folyamatos biztosítását, a megfelelő 

minőséget, az ehhez kapcsolódó minőségbiztosítási ellenőrzést, a beszállítás pontosságát, a 

halasztott fizetés elfogadását.  Szállítás pontossága alatt máris négy tényező azonnali 

teljesülését kívánja a gyártó.  (Chikán 2003) (Berry et al. 2004)  Fontos, hogy a leszállítandó 

áru a megfelelő helyen, megfelelő időben, megfelelő mennyiségben és a megfelelő 
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minőségben érkezzen meg.  (Prezenszki 2000) (Földesi 2008)  Eddig a pontig a beszállító, 

akár szimpla szerződéses viszonyban is lehetne a gyártóval.  Az ellátási lánc lényege, hogy az 

összekapcsolódás az adás-vételen kívül más tevékenységekre is kiterjedjen.  Célként jelenik 

meg a folyamatok irányítása, az erőforrások (anyagi, információ, tőke, emberi) hatékony 

felhasználása, ami már a külső értékláncot is érinti.  (Göpfert 2000) (Kovács 2011)  A 

gyakorlati példa elemzését tovább kell vinni, mert a hatalmi pozíciót lehet gyengítenie a 

beszállítónak.  A folyamatos kutatás és fejlesztés, termékújítás, innovatív eljárások 

kipróbálása már a beszállító fontosságát hangsúlyozza az ellátási láncban.  (Márquez 2010)  A 

függőség kétirányú lesz, és hosszabb távra mutat a vállalatok közötti kapcsolat.  A következő 

lépés már a projektek közös koordinációja.  A brainstorming, mint a folyamatok kezdeti fázisa 

is a kettő vállalat közös érdeke.  A gyakorlati példára visszatérek, és fontosnak tartom 

kiemelni, hogy valóban ez a hatalmi pozíció „letörésének” a jele.  Számos megbeszélés, közös 

ebédek, gyárlátogatások, PR rendezvények és eleve a személyes kapcsolatok építése, mind a 

bizalom erősödése irányába mutatnak.  Ha a vállalatok között kialakul a bizalom, akkor már a 

hatalmi pozíció jellege is háttérbe szorul.  Ezen a szinten már a közös munka, fejlesztés a 

közös érdek irányába mutat és kevésbé elsődleges cél a hatalmi pozícióban lévő vállalatnak az 

erőfölénnyel való visszaélése.  Nem keres folyamatosan más beszállítót, hanem közös üzleti 

előnyökre koncentrál, melyek az ellátási lánc erősségévé válhatnak.  (Johnson–Scholes 1997)  

Ha ezt is elérte a partneri viszony, akkor már kihelyezett emberek, közös kapcsolattartók 

alkalmazása a következő lépés, de ez esetben már a saját vállalati háttérintézmény leépítése, 

mint költségcsökkentő faktor megjelenik, és a közös, olcsóbb megoldás jön az előtérbe.  

Természetesen ezek a közös érdeket figyelő alkalmazottak a beszállító és a gyártó 

vállalatokban is csak a közös tevékenységre figyelnek, ezek mellett egy diverzifikált 

beszállítási stratégiával rendelkező cég más gyártókat is kiszolgálhat. 

 

Különböző gyakorlati példát lehet hozni a sikertelen, nem optimálisan működő, kihasználás 

elvét magáénak érző és egyben a hatalmi pozíciójával visszaélő legerősebb láncszemre.  

Tipikus, az utasításoknak a gyors teljesítését elváró gyártók hozzáállása a beszállítók 

irányába.  Ez vonatkozhat egy szolgáltatásra vagy egy termékre is.  A szerződéses viszonyon 

túl nem vár el mást a partnertől a gyártó, sőt nem vagy akár a hiányos teljesítés esetén le is 

cserélné a vállalatot.  A legtöbb szituációban a rövidtávú költségcsökkentés eszközeként 

használják ki pozíciójukat a nagyobb vállalatok.  (Handfield–Nichols 1999)  Hosszabb távú 

stratégiai szövetség általában nem marad fenn az ilyen szemlélet mellett, jellemző 
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végkimenet, hogy egy hasonló, de innovatívabb ellátási lánc piacot szerez a rosszul 

működőtől.   

 

A gyártó és a vevő közötti kapcsolatot is jellemezheti hatalmi pozíció.  A vevők, disztribúciós 

hálózathoz tartozó fogyasztói csoportok is kihasználhatják a fizetéssel kapcsolatos erejüket.  

(Lasch–Schulte 2006)  Kereskedelmi láncok tipikusan ebbe a kategóriába tartoznak, ha ezt 

tudatosan alkalmazzák.  A 2000-es években már megjelent az a szemlélet, hogy az 

áruházláncok figyelik a termék gyártójának az alapanyagait és azoknak a beszállítóit.  Fontos 

lett az élelmiszeripari ellátási láncban, hogy a vevőnek a fogyasztója is tudatosan dönthessen 

a vásárlás során és rendelkezésére álljon a döntés pillanatában a gyártóra és a beszállítóra 

vonatkozó adat, információ.  Az iparág egy vevői orientáltságot mutat, a termékek nagy 

részénél a vevő feltételei a meghatározóak.  Példa lehet erre a magyar termékekre vonatkozó 

fogyasztói etnocentrizmus, mely elv szerint a magyar fogyasztók egy része tudatosan magyar 

alapanyagú termékeket vásárol.  A fogyasztó ezen igénye meghatározza például az 

élelmiszeriparban a beszállító és a gyártó magatartását, elhivatottságát.    

 

A vállalat mérete általában magában hordozza a piaci nagyságot és a márka ismertségét.  

(Aaker 2002)  Egy jól ismert és drága termék vonzza a beszállítókat, akik szívesen tartoznak 

egy olyan rendszerhez, ami nyereséget, presztízst és sikert generál.  (Hofmann–Belin 2011)  

Ezek a cégek a nyertesekhez szeretnének tartozni és így mindent megtesznek, hogy hasonló 

értékrendszerük legyen, továbbá ki tudják elégíteni a gyártó igényeit.  Érdekes példa a 

kólagyártók helyzete.  Itt már nem minden esetben a vevő, hanem már a gyártó ereje is 

érvényesül, de mindkettő egyidejű erejét is jellemzi.  Mérhető volt 1995-2005 között a 

fogyasztók egyes boltoktól való elszokása, mert bizonyos kóla termékek nem jelentek meg a 

vevői kínálatban.  Természetesen ennek a példának a hátterében egy több évig tartó gyártó-

vevő „háború” volt, ami több okra vezethető vissza.  Ez a kis példa azt szemlélteti, hogy van 

olyan ellátási lánc, ami kettő domináns tag meglétét mutatja. 

 

 

2.10.  Ellátási lánc hatalmi modell 
 

Az elmélet és a gyakorlati példák alapján felállítottam az ellátási lánc hatalmi modellt (Supply 

Chain Power Modell).  Az ellátási lánc tagjainak a hatalmi visszaélésre okot adó tényezői, a 

közgazdaságtan és a menedzsment alapelvei alapján meghatározható.  A modell bal oldala az 
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elveket mutatja, a nyíl szemlélteti, hogy hatása van a beszállítókra, gyártóra és a vevőkre, 

akikből bizonyos helyzetekben eltérő magatartást vált ki.  A beszállítók, gyártó és vevők 

oszlopai és sorai is olyan megállapításokat tartalmaznak, melyek okot adhatnak a vállalatnak 

az ellátási láncban lévő domináns magatartására. 

 

8. ábra:  Ellátási lánc hatalmi modell 

 
beszállítók gyártó vevők 

nélkülözhetetlen 
alapanyag, az 

erőforrások szűkössége 

egyedi 
gyártástechnika 

egyedi disztribúciós 
hálózat 

előfinanszírozás gyors fizetési morál gyors fizetési morál 

folyamatos kutatás és 
fejlesztés, szakértelem 

folyamatos kutatás és 
fejlesztés, know-how 

vevők vizsgálata, 
vevői visszajelzések 

nagy mennyiségű 
alapanyag kitermelése 

nagy mennyiségű áru 
rendelése 

nagy mennyiségű 
termék rendelése 

különböző nyersanyag 
lelőhelyek 

több országhoz 
köthető gyártás 

több országhoz 
köthető eladás 

helyi adottság helyi adottság vevői szokások, helyi 
kultúra ismerete 

piaci jelenlét nagy brand, piaci 
ismertség 

piaci elérhetőség 

 

Forrás:  Saját szerkesztés. 

 

A 8. ábra összefoglalja a legfontosabb tényezőket, melyek miatt a hatalmi pozíció kialakulhat 

egy ellátási láncban.  Beszállítói oldalról az erőforrások szűkössége kimondottan napjaink 

egyik elhanyagolhatatlan kérdése.  A világ országaiban lévő nemesfém-bányák, fosszilis 

energiahordozók lelőhelyei egy egész vertikumot megmozgatnak, mert ezek az alapanyagok 

nem helyettesíthetők az ipar számára.  (Chorafas 2011)  Előnyös pozícióra adhat okot a 

partnercégekkel szemben az előfinanszírozás vállalása, folyamatos kutatás, helyi adottságok 

ismerete.  Látható, hogy egyes tényezők szerepelhetnek mind a beszállítónál, mind pedig a 

gyártónál.   

 

Az egyedi gyártástechnika leginkább a gyártóra jellemző, de a beszállító is rendelkezhet 

ezzel.  Elég egy gépipari céget elemezni és kitűnik, hogy a legtöbb már saját maga által 

fejlesztett szerszámmal rendelkezik, a kutatások és a know-how terén mindig innovatívak.  

(Fynes–Voss–Burca 2005)  A fizetési morált, nagy tételben történő rendelését kihasználhatja a 

vállalat.  A leányvállalatok szerepe a globalizáció megjelenésével töretlenül nagy hangsúlyt 

 
• szűkösség  
• hasznosság 
• méretgazda-

ságosság 
• globalizáció 
• regionalizáció 
• kereskedelem 
• pénzügy 
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       ... 
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kap, így érthető, hogy egy jó partneri viszony esetén a leányvállalatok megbízásaira is 

számíthat a beszállító.  A vállalati nagyság már visszaélésre adhat okot, az ismertség, egy 

drága brandhez való tartozás presztízsértéke kecsegtető a kisebb cégek részére.  (Józsa 2005) 

 

A vevők részéről vizsgálni kell a rendelt mennyiséget, az ellátási hálózatot és a helyi szokások 

ismeretét.  A piaci elérhetőség, lefedettség és a több országban lévő értékesítés alapján 

történik a végső eladás.  Ez a mozzanat kihat az egész ellátási láncra.  Ebből fakad a fizetési 

morál, mint az egyik legfontosabb tényező.  A vevő vállalat az a végső láncszem, aki már 

kapcsolatban van a fogyasztóval, végfelhasználóval.  A piacismeret, regionális tudás, a 

vásárlókör feltérképezése, fogyasztói visszajelzések, fogyasztói viselkedés, mind fontos 

információ a vevő részére és rajta keresztül az egész lánc számára.  (Lee–Lee 2007)  Ezeknek 

az ismerete egy használható alkupozíciót kínál a vevő vállalatnak, ami dominanciához 

vezethet. 

 

 

2.11.  Hatalmi függés 
 

Az ellátási láncban összekapcsolódnak a beszállítók, gyártók és a vevők.  A kapcsolat idővel 

függést okoz a gyengébb vállalatnak, a partneri viszonyban kialakul az alá- és fölérendeltség.  

Potenciális beszállítók nagy száma, köztük lévő folyamatos verseny, erőfölényes helyzetbe 

juttatja a gyártót.  Ez a tartós fogyasztási cikkek esetén jellemző, de nem csak a gyártó 

kerülhet kulcspozícióba, bizonyos tényezők miatt a vevők vagy a beszállítók is uralhatják az 

ellátási láncot. 

 

Meg kell említeni a beszállítók és vevők közötti hatalomnak a jellemzőit.  Vevői vagy 

beszállítói dominancia léphet fel annak tükrében, hogy mennyire fontos a vállalatnak a másik 

cég erőforrásainak relatív hasznossága és szűkössége.  (Cox–Sanderson–Watson 2000)  

Egyiknél a vevő, másiknál a beszállító dominál.  A vállalatok nagy illetve kicsi hatalma 

esetén kölcsönös függőség vagy független állapot alakul ki.  A 9. ábrán szemléltetett mátrix 

érzékelteti a vállalatok közötti pozíciót is, mert a cégek kiszolgáltatottságának a mértékét is 

képes megadni.   
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9. ábra:  Beszállító és vevő hatalmi mátrixa 
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Forrás:  (Cox–Sanderson–Watson 2000) 

 

A mátrixhoz hasonlóan a partneri kapcsolatokat hozzá lehet rendelni a kiszolgáltatottság és a 

beruházások mértékéhez.  (Bensaou 1999)  A vállalatok közötti kapcsolatok szerint négy 

csoport képezhető, ezek:  piaci cserekapcsolat, fogoly beszállító, fogoly megrendelő, 

stratégiai partnerkapcsolat.  A piaci cserekapcsolatban a beszállító egy általános terméket ad 

el a vevőnek, melyhez általános technológiai szint párosul.  Több vállalat képes előállítani a 

terméket, a beszállítók mégsem uralják a piacot, mert a vevőnek nem kulcsfontosságú a 

termék.  A fogoly beszállító ezzel szemben a saját innovációjának a rabja, még nem képes az 

új terméket a vevőnek a megfelelő áron eladni, annak a technológiája még nem állt át.  A 

fogoly megrendelő tudja, hogy a beszállítónak nagy az alkupozíciója, mert speciális terméket 

szállít, ami elengedhetetlen a vállalatnak.  A technológia új, szabadalmak védik a beszállító 

termékét, így kiszolgáltatott a vevő.  Az utolsó csoport a stratégiai partnerkapcsolat, melyben 

a hatalom, függőség és az alkupozíció mértéke azonos a beszállító és a vevő között.  Új 

technológia szükségszerűen kell a vevőnek, de ez még fejlődik, így a több potenciális 

beszállító közül egy lesz a hosszabb távra kiválasztott nyertes.  A közös fejlődés mindkét 

vállalat célja, elengedhetetlen a folyamatos információcsere, ami természetszerűen elősegíti a 

bizalom kialakulását.  

 

Vevő 
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Kölcsönös 
függőség 

Függetlenség Beszállító 
dominenciája 
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A gyártó és a beszállító közötti optimális kapcsolat kialakítására egy hat lépcsőből álló modell 

tesz javaslatot.  (Cachon–Fisher 2000) (Liker–Choi 2004)  Liker és Choi szerint alulról felfelé 

építkezik a modell, az első pont szerint a gyártónak meg kell értenie a beszállítójának az 

elveit, munkamenetét, ügyleteit és el kell fogadnia azt.  Ez után jöhet a beszállítók közötti 

rivalizálásnak a lehetőségekké való átalakítása.  Tudásátadás és közös filozófia jellemzi ezt, 

de felhívja a szerzőpáros a gyártók figyelmét a több lábon való állásra.  Az adott terméket 

több helyről kell beszerezni.  A harmadik lépcsőfok utal a beszállítónak a 

problémamegoldásba való bevonására, folyamatos felügyelésére, akár kontrolling 

eszközökkel is, de kiemeli a folyamatos visszacsatolást.  A következő szint alapján a 

gyártónak már fejlesztenie kell a beszállítójának a problémamegoldó képességét és az 

innovációs tevékenységét.  Liker és Choi szerint az ötödik lépcsőfok felgyorsult 

információáramlásra utal, az adatok gyűjtését és a tárgyalások számának a növelését javasolja.  

A modell teteje a közös fejlődésre teszi a hangsúlyt.  Közös, mert a gyártó és a vevő is együtt 

elemzi a „best practice” szituációkat, azaz a legjobb megoldást keresi az ügyletekre.  Ennek 

eszköze a közös folyamatok kiépítése és tanulócsoportok alkalmazása.  Összefoglalva látható, 

hogy az alá- és fölérendeltség adott és a hatalmi függés is kialakulhat, de az okos felépítés 

révén a beszállítót mégis integrálni óhajtja a gyártó.  A modell előnye, hogy pozitív 

közeledést javasol a két vállalatnak és a kapcsolat fejlődése egyben utal a már korábban 

említett, cégek közötti partnerségi viszony fejlődésére is.  

 

Ki kell emelni a vevő és az eladó alkupozíciójára vonatkozó portfólió mátrixot, ami a piaci 

helyzet függvényében állapít meg kategóriákat.  (Szegedi 1998)  A vevő és az eladó is 

rendelkezhet alacsony, közepes és magas alkuerővel, ezért kilenc lehetséges kimenet létezik.  

Ha a vevő alkuereje alacsony, de az eladóé magas, akkor az eladó kihasználja a helyzetet, ez 

fordítva is lehet, akkor viszont a vevő van nagyobb alkupozícióban.  Közepes alkuerőnél 

egyensúlyi állapot jön létre, az együttműködést fejleszteni kell.  Két magas, illetve két 

alacsony alkuerő szintén a vevő és az eladó egyensúlyára utal.  Míg a két erős alkupozícióval 

bíró vállalat barátnak tekinthető, addig a két alacsony alkuerő a nem kielégítő üzleti 

kapcsolatra ad magyarázatot.  Bensaou elméletét vizsgálva kijelenthető, hogy az alkupozíció 

leginkább az alkalmazott technológiára, termék egyediségére és meglévő kapacitásra értendő, 

mely az eladó és a vevő közötti függés mértét alakítja ki hosszabb távon.   

 

A függés az egy hatalmi viszonyban létrejött olyan kapcsolat, mely során egy szervezet, 

vállalat azért tart fenn ügyletet a másik féllel, mert szüksége van az adott javakra, esetleg azok 
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a termékek szűkösek vagy nem helyettesíthetők.  Ebbe a hatalmi viszonyba legtöbbször 

tudatosan megy bele a hatalommal nem rendelkező vállalat, a fent említetteket felismeri, de 

nincsen más választása a célja eléréséhez.  Bár a függés megjelenik mindkettő vállalatnál, 

akár a vevő és eladó között vagy az ellátási láncban lévő gyártó szempontjából a beszállítónál 

vagy a vevőnél, a függés során kölcsönösen szükséges már a vállalat a másik fél számára is.  

Az a vállalat, amelyiknek előnye származik az ügyletből, már nem akarja feladni a pozícióját, 

nyilván a hatalma miatt nem is tesz ilyet.  Addig változatlan helyzet áll fenn, amíg a 

hatalommal nem rendelkező vállalat ki nem lép a függésből, mivel ő hozta létre a viszonyt, 

saját döntése értelmében zárhatja le a szituációt.  Ha a túlzott hatalomkülönbség miatt, az 

egyre erősödő fenyegetettség érzete is megjelenik a hatalommal nem rendelkező vállalatnál, 

akkor már tudatosan alternatív szövetségest keres a gyengébb vállalat.  (Ireland–Webb 2007) 

(Bouquet–Birkinshaw 2008) 

 

 

2.12.  Versenyképesség 
 

A meghatározás tisztázza a versenyképesség jelentését és összefoglalja az egyik legjobban 

használható definíció lényegét.  Egyszerre jelenik meg a makro- és a mikrogazdasági 

szempont.  „Vállalat vagy egy nemzet azon képessége, mely szerint olyan termékeket és 

szolgáltatásokat kínál, amelyek megfelelnek a helyi és a világpiac minőségi előírásainak és 

olyan árakon teszi ezt, amelyek versenyképesek és megfelelő hozamot garantálnak a 

termelésre fordított erőforrások és gyártás költségeihez képest.”  (Business Dictionary 2013, 

p. 1.) 

 

A versenyképesség definiálása felveti a verseny tényezőinek meglétét, időbeliségének 

meghatározását, intenzitásának és eszközeinek bemutatását.  A vállalatnak a 

versenyképességéhez a stratégiájára is rá kell világítani.  Ez a vállalat vezérfonala, működési 

elveinek összessége, megfogalmazza a cég céljait és ezeken keresztül a lehetséges elérési 

utakat. 

 

A vállalat versenyképességét több oldalról is meg lehet közelíteni.  „A vállalatok 

versenyképessége röviden kifejtve azt jelenti, hogy elegendő kapacitással rendelkeznek a 

versenyben történő helytálláshoz, piaci részesedésük megtartásához és esetleges növeléséhez, 

valamint jövedelmezőségük is megfelelő.”  (Lengyel 2003, p. 257.)  A vállalatnak a piacon 
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kell maradnia, a vetélytársak nem szoríthatják ki, tehát a piaci versenyben való bennmaradás a 

versenyképesség egyik ismérve, amit a vállalat a megfelelő minőségű és áru termékek, 

szolgáltatások folyamatos kínálásával ér el.  Egy vállalat képes kell, hogy legyen „a 

környezeti és a vállalaton belüli változások érzékelésére és az ezekhez való alkalmazkodásra”.  

(Chikán–Czakó–Kazainé Ónodi 2006, p. 9.)  Amennyiben ez a képessége adott, akkor esélye 

van kialakítania saját versenyképességét is.  Ezen túlmenően az előállított terméknek is 

versenyképesnek kell lennie.  „A terméknek vagy szolgáltatásnak tehát mind az ár, mind a 

költségek szempontjából vett versenyképességnek meg kell felelnie.”  (Botos 2000, p. 219.)  

A terméknek eladhatónak kell lennie, értelemszerűen a hosszútávon eladható termék által 

generált árrés nyereségessé teszi a vállalatot.  A fogyasztónak elégedettnek kell lennie a 

termék vásárlása után, azaz igényeivel meg kell, hogy egyezzen az áru.  A terméknek meg 

kell felelnie a vevő által szánt ár-érték aránynak, azaz vélhetően olcsóbb a konkurens 

terméknél, rendelkeznie kell használati értékkel és megfelelő minőségűnek kell lennie.  

(Kannan–Tan 2007)  A vállalat versenyképességének alapja az erőforrásain is múlhat, de a 

specializáció és a termékdifferenciálás is lehet.  (Török 1999)  Fontos, hogy a vállalat piaci 

részesedése ne csökkenjen, képes legyen piacbővítésre, integrálódásra, stratégiai döntések 

meghozatalára, helyzetének javítása érdekében.   

 

A vállalati versenyképesség definíciókat össze kell foglalni, így érdemes újra visszanyúlni a 

kiemelt szempontokhoz.  A definíció szerzői kiemelik a kettős értékteremtés elvét, azaz 

egyszerre kell a versenyképes vállalatnak a fogyasztó és a saját vállalat, tulajdonosok számára 

is értéket teremteni.  A disszertációmban, a primer kutatás során, ezt a megközelítést értem a 

vállalati versenyképesség alatt:   

 

„A vállalatnak azon képessége, hogy a társadalmi felelősség normáinak betartása mellett 

tartósan tud olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálni a fogyasztóknak, amelyeket azok a 

versenytársak termékeinél (szolgáltatásainál) inkább hajlandók a vállalat számára nyereséget 

biztosító feltételek mellett megfizetni.  Ezen versenyképesség feltétele, hogy a vállalat legyen 

képes a környezeti és a vállalaton belüli változások érzékelésére és az ezekhez való 

alkalmazkodásra, a versenytársaknál tartósan kedvezőbb piaci versenykritériumok 

teljesítésével.” (Chikán–Czakó–Kazainé Ónodi 2006, p. 9.) 

 

A vállalati versenyképességet leíró modellnek öt fő tényezőjét kell kiemelni.  (Porter 2006)  

Egy vállalatra hatnak a szállítók és a vevők, ezek a saját alkupozíciójukon keresztül 
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érvényesítik akaratukat.  A beszállító, mint alapanyagforrás, a vevő, mint a vállalat és a 

fogyasztó közötti kapocs, változó feltételeket jelent egy változó piaci szituációban.  

Időközönként módosulnak az adásvétel feltételei, tehát ezek a tényezők erőteljesen hatnak a 

vállalatra.  A piacra újonnan belépő cégek, illetve ezeknek a fenyegetései, valamint a piacon 

lévő helyettesítő termékek képesek csökkenteni egy vállalat versenyképességét a piaci 

lefedettség szűkítésével.  Az iparági versenytársak már jelen vannak a piacon, ezek a 

konkurens vállalatok folyamatosan működnek, ismerik a vállalatot és kikényszerítik a 

folyamatos fejlődést és fejlesztést a piaci pozíció megtartása érdekében.  A vállalati 

versenyképességet a 10. ábra szemlélteti.  

 

10. ábra:  Vállalati versenyképesség modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás:  (Porter 2006) 

 

Az öt tényező meghatározza a vállalkozások közötti verseny erősségét.  (Kotler–Keller 2006) 

(Hágen 2008)  Az ellátási láncok logikájával össze lehet kapcsolni a modell által leírt 

szállítók és vevők alkupozícióját.  Ha az ellátási lánc integrálja a beszállítókat és a vevőket, 

akkor a szegmensben a versenyt minimalizálni tudja.  Az a stratégia, ahol mind a három 

félnek saját érdekei vannak, de közösen összefognak, nyilvánvalóan a magasabb profit 

érdekében, akkor nincs szükség kemény versenyhelyzetre és alkupozíciókra a láncon belül.  

(Chopra–Meindl 2003)  A kemény verseny áthelyeződik a láncon kívülre, tehát a vertikálisan 

integrált láncok versenyeznek egymással. 
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Porter versenyképesség-modelljét többen és több szempontból is kiegészítették az elmúlt évek 

alatt.  A vállalatok versenyképességének modellje  (Hoványi 1999) is egy kibővített verzió, jól 

szemlélteti az eredeti modellhez képest fellépő, vállalati versenyképességre ható további 

tényezőket. 

 

A modellben a nemzetközi PEST és a hazai PEST részek alatt a külföldi és itthoni politikai, 

gazdasági, társadalmi és technológiai szempontokat, valamint a környezetgazdálkodási, jogi 

és képzéssel kapcsolatos tényezőket érti.  A PEST a STEEPLE mozaikszóvá alakul, jelezve a 

kibővített faktorok angol elnevezésének a kezdőbetűit.  A szerző modelljének e kettő része 

megemlíti a külső tényezőkből eredő kockázatot és sebezhetőséget, amely ellen a vállalatnak 

különböző forgatókönyvekkel kell rendelkeznie.  A kereslet, vevő célcsoport és a versenytársi 

kínálat a beszállítói és vevői kapcsolatrendszer meglétére is utal.  A vállalatnak 

versenyképesen kell kiszolgálnia a célpiacokat, ismernie kell a piaci réseket és folyamatos 

innovatív megoldásokkal kell megjelennie.  (Hoványi 1999)  A versenytársi kínálat a 

versenyhelyzet élességét mutatja be, megjelenik a globális vállalatok révén a keresztirányú 

verseny.  Nem csak a közvetlen iparági vállalatok versenyeznek egymással, hanem mindenki 

szélesebb palettáról kínál javakat, a fogyasztó gyors kielégítése érdekében.  A tartós 

versenyelőny kieszközölésével hatással van a vállalat a környezeti lehetőségekre, 

fenyegetésekre és rámutat ezeknek a valószínűségére.  Hoványi modelljének közepén a 

vállalat versenyképessége szempontjából legfontosabb két tényezője kapott helyet, ezek a 

vállalat erős oldalai és gyenge pontjai.  Itt szempont a vállalat rugalmasságának a kialakítása, 

tanulásának fejlesztése és az értékrend erősítése.  A gyenge pontokat tudatosan erősíteni kell.  

Az üzleti partnerek jellemzői a vállalati versenyképesség modell utolsó része.  Ezen a ponton 

jelenik meg az ellátási lánc fontosságára utaló tényezők sora.  A vállalati kapcsolatok 

fejlesztése, cégek közötti stratégiák, szinergiák kialakítása, beszerzés és értékesítési 

folyamatok összekapcsolása (Vaaland–Heide 2007) (Longo 2011) (Herczeg–Herczeg 2013), 

közös innováció megindítása, operatív folyamatok összehangolása mind az integrálódás által 

nyújtott további versenyelőnyöket jelentik.   

 

Egy vállalat versenyképessége és versenyelőnye a teljesítményén és képességein nyugszik, 

(Prahalad–Hamel 1990) ezek pozitív eredményeként jelenik meg a termékek vagy 

szolgáltatások piaci értékesítése.  A szerzőpáros kutatása szerint az alapkompetenciákból 

lesznek az alaptermékek, ami köré épülnek a kiegészítő termékek.  Ha a piac elfogadja és 
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megvásárolja a kínált árut, akkor a termék vagy szolgáltatás versenyképes, de csak egy adott 

időben.  Az ellátási lánc versenyképességét nem lehet leegyszerűsíteni a végtermék vagy egy 

vállalat versenyképességére.  A lánc különböző szegmensű, más-más méretű vállalatokat 

tartalmaz, így az egész láncnak minden tényezőjével együtt kell versenyképesek lennie a 

piacon.  A folyamatok állandó fejlesztése, mely magában foglalja a lánc összes tagját, 

lehetővé teszi, hogy a teljes lánc új ötleteket és impulzusokat nyerjen a vállalatoktól a 

versenyképességének fenntartása érdekében.  A fogyasztó a hozzáadott értékek összességét 

értékeli a termék vagy a szolgáltatás megvételén keresztül.  

 

Az ellátási lánc tagjainak közösen kell gondolkodniuk, tervezniük, cselekedniük a piacon 

elérhető versenyképességük érdekében.  A lánc versenyelőnye sokkal többet jelent, mint a 

vállalatok szimpla összedolgozása.  Tudásátadás, innováció, kutatás mind fontos elemek, 

amelyek arra utalnak, hogy megjelenjen a lánc egyedisége.  Ahogy a cégek kapcsolatba 

lépnek egymással, a különböző osztályok egymásra hatnak, informális találkozók alakulnak 

ki, a folyamatos információáramlásból lassan a közös tapasztalatok átadása formálódik és a 

vállalatok már a lánc tagjaiként gondolkoznak.  (Croson–Donohue 2005) (Chu–Lee 2006)  A 

vállalatok közötti kapcsolat erősödése, integráció mélyülése megköveteli a menedzserektől az 

interdiszciplináris területek ismeretét, a hálózatosodás megértését, a nélkülözhetetlen 

tudásátadás és viselkedésnorma betartását.  (Kraiselburd–Watson 2007)  Független munka, 

önző hozzáállás már nem létezhet többé, ha az ellátási lánc versenyelőnyt óhajt kialakítani.  

Az ötletek új gondolatokat generálnak és a vállalatok elkezdenek hinni a közös célokban.  

Vízió, vállalati filozófia egy szinttel feljebb kerül és minden láncszem számára érvényes lesz.  

(Fawcett–Ellram–Ogden 2007)  Csapatmunkában megjelenik a közös döntés és az üzleti 

folyamatok megerősödnek.  A folyamat nagyobb egymásrautaltságot alakít ki.  A vállalatok 

általában, akkor fognak össze, ha az optimumot akarják elérni.  (Chan–Lettice–Durowoju 

2012)  Bár lehet stagnálás is, az egész folyamat és a lánc is a folyamatos fejlődés vagy a 

lecsúszás révén az optimális működés vagy a felbomlás irányába halad. 

 

Ellátási lánc menedzserek vagy ellátási lánc csoportok szervezik a láncok folyamatait.  A 

vállalatok összekovácsolása és a közös stratégia meghatározása nélkülözhetetlen, ez egyben a 

jövőt érintő innovációk kiindulópontja, azaz a versenyképesség felé történő első lépés.  

(Brisbane 2008)  A teljes folyamat hosszú, a vállalatok összehozása nem egyszerű, de ennek 

elfogadása már mutatja az utat a költségcsökkentés irányába.  Vevők, beszállítók, 

szolgáltatók, termelők ugyanabban a csapatban először felvetik a meglévő problémákat.  
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Probléma az anyagáramlás bármely részén felmerülhet, de természetesen érintheti a 

szervezetben lévő gondokat is.  A közös problémák megszüntetése azt jelenti, hogy 

felmerülnek olyan ötletek, amelyek a jobb operációs folyamatokat emelik ki.  Ez a kis lépés 

több vállalatot, számos alkalmazottat más-más részlegen is érint a folyamatban, de mindegyik 

javítás a versenyképességre világít rá.  Ez a folyamat állandóan megismétlődik más-más 

területen. 

 

Új fogyasztói vágyak gerjesztése és bizonyos nyílt üzenetek kommunikációja mind eszközök, 

amelyek az egész ellátási láncot folyamatosan versenyképes helyzetben mutatják.  Az új 

ötletek gyakoribbak azon rendszerekben, ahol több felet vonnak be a folyamatba.  A 

tapasztalatok folyamatos kiértékelése ismételten új ötletekhez segíti az ellátási láncot.  Ha a 

fogyasztó informálása megfelelő, a nyilvánosság ereje is segít, mert a vásárlók ragaszkodnak 

a megszokott választásukhoz.  A végső fogyasztó a termékkel vagy a szolgáltatással 

találkozik, de a gyártó és esetenként a teljes ellátási lánc is láthatóvá válhat.  

 

Az ellátási láncok pénzt takarítanak meg a vállalatok egy rendszerbe való integrálása révén.  

Ugyanazt az informatikai szoftvert használják, összekötik a vállalatok különböző osztályait és 

az információáramlás felgyorsul.  (Subramani 2004) (Bardhan–Whitaker–Mithas 2006) 

(Lőrincz 2008)  A gyártás során extra munka, többlet anyagköltség és adminisztráció is 

megtakarítható.  Az információáramlás a rendszer minden részében tökéletes az integráltság 

miatt, minden azonnal elérhető.  (Jonsson–Gustavsson 2008) (Bencsik 2012) 

 

 

2.13.  Az elmélet összefoglalása 
 

Az elmélet összefoglalásakor szeretném kiemelni, hogy a felhasznált szakirodalom 

ismertetése egy logikai rendszer alapján történt.  Az ellátási lánc, hatalom és versenyképesség 

témákat több szempontból bemutattam, kronologikusan haladtam és a bevezetésben is 

megfogalmazott vállalati, ellátási lánc és piac szinteken értelmeztem.  A három főbb téma 

mellett megjelentek az interdiszciplináris területek, melyekből csak a kutatási téma számára 

releváns elméleteket, definíciókat mutattam be.  Összességében az elméletben való elmélyülés 

alapján több olyan kevésbé vizsgált részterületet is találtam, amire a saját kutatásom fókuszál.  

Ezeket az empirikus kutatás részben megfogalmazom. 
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3.  Empirikus kutatás  
 

Az empirikus kutatás alapját az elmélethez tartozó kutatási probléma megállapítása jelenti, 

amit a hipotézisek megalkotása követ.  A hipotézisek olyan területeket érintenek, amire még 

nincsen konkrét elméleti háttér, azaz megkövetelik a kutatás lefolytatását.  A hipotézisek 

bizonyításához vagy cáfolásához a kérdőív eszközét hívom segítségül.  Ez az adatgyűjtési 

eszköz megfelelő mintát feltételez.  (Gill–Johnson 2002) (Bryman–Bell 2003)  Az elemzést 

statisztikai módszerekkel alátámasztom, a létrejött eredményeket értelmezem és a szükséges 

következtetéseket levonom.   

 

Kutatásomban a primer adatokat kvalitatív és kvantitatív megközelítésekkel vizsgálom.  

(Malhotra 2005) (Ghauri 2010)  A kvalitatív vizsgálat a megértésre törekszik, a válaszadó 

nézőpontjának a szemszögéből vizsgálódik, racionális megközelítést alkalmaz, megfigyelés és 

mérés az eszköze, belülről próbál feltárni és folyamatközpontú.  Ezzel szemben a kvantitatív 

elemzés a tesztelésre és a verifikációra helyezi a hangsúlyt, tényekre és az okokra koncentrál, 

logikus és kritikus a megközelítése, kontrollált mérés az eszköze, kívülről próbál tesztelni és 

eredményközpontú.  A hipotézisek miatt a kvantitatív és a kvalitatív megközelítéseket is 

alkalmazom.   

 

 

3.1.  A kutatás kiindulópontja az elmélet alapján 
 

A kutatás kiindulópontja több irányból megközelíthető.  Először is mi az, amire nem ad 

választ az elmélet.  A kutatási téma több szakterület mezsgyéjén található, ezért több téma 

előzetes vizsgálata volt szükséges a kutatás kérdései előtt.  Alábbi lista ezeket a meglátásokat 

tartalmazza: 

 

• A szakirodalomban olvasottak alapján kiegészítést igényel a hatalomnak az egész 

láncon át történő vizsgálata. 

• Bár létezik kettő vállalat között megjelenő hatalomnak a leírása, de a domináns 

hatalmi pozícióval rendelkező vállalat hatása a láncban lévő partnercégekre tovább 

vizsgálható és pontosítható. 
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• Az ellátási lánc vállalatai között kialakult függésre, illetve ennek a hatásnak a 

tompítására sem találtam megfelelő szakirodalmat.  Itt is a lánc egészén van a 

hangsúly. 

• Az ellátási láncban a hatalom is befolyásolja a vállalat versenyhelyzetét.  Az ellátási 

láncok összefonódása miatt a hatalom hatásán keresztül az egész lánc 

versenyképessége módosulhat. 

• Hatalom és felelősség vizsgálata az ellátási láncban egy újszerű megközelítés. 

• A menedzsmentszemlélet alapján be kell mutatni a vállalatoknak a témához köthető 

gyakorlati tapasztalatait és vizsgálni kell ezeknek a hátterét. 

 

A meglátásokkal és a kutatás kérdéseivel összhangban alkottam meg a hipotéziseket és a 

primer kutatáshoz szükséges kérdőívet.  A kutatási területet az alábbiak szerint szemléltetem.  

11. ábra mutatja, hogy az ellátási lánc menedzsment, hatalom és versenyképesség témái 

összeérnek.  A középső metszet jelenti a kutatás fókuszát.  Azt értem a középső metszet alatt, 

hogy az ellátási láncban együttműködő vállalatok hogyan működhetnek versenyképesen egy 

hatalmi befolyásoltság alatt.  A vállalatok között fellépő hatalmi függőséggel mit tesz a 

menedzsment és a folyamatok elősegítik-e a lánc egészének a versenyképességét. 

 

11. ábra:  Kutatási terület lehatárolása 

 
Forrás:  Saját szerkesztés. 

 

 

 

 

 

ellátási lánc 
menedzsment 

versenyképesség hatalom 
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3.2.  Hipotézisek bemutatása 
 

A hipotéziseimnek a megalkotásánál figyelembe vettem a hipotézisekre vonatkozó 

szempontokat.  A hipotézisnek egyszerre újszerűnek kell lennie, ne legyen triviális, valamint 

igazolható vagy cáfolható legyen.  A hipotézis és a tézis célja, hogy lényeges megállapítás 

legyen, ami az elmélet vagy gyakorlat szempontjából fontos és kellően általános.  Nehéz, de 

sikerült ezeknek eleget tenni, a hat darab hipotézist a fentiek alapján véglegesítettem, ezek a 

következő témákhoz sorolhatók: 

 

• Ellátási lánc vállalatainak a kapcsolata:  1. 

• Hatalom – függőség vállalat és a lánc szintjén:  2-3. 

• Hatalom – versenyképesség:  4-5. 

• Hatalom – felelősség és kockázat:  6. 

 

A disszertáció felépítésének modellje a bemutatott elméleti hátteret, az ismertetett definíciókat 

és a fogalmak kapcsolatát integrálja.  A leszűkített kutatási témák megjelennek a modellben, 

ami összekapcsolható a hipotézisekkel.  Ezt szemlélteti a 12. ábra.   

 

12. ábra:  A disszertáció felépítésének modellje a kutatási témák alapján 

 

 
 

 

Forrás:  Saját szerkesztés.  
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A kutatásomban az alábbiak szerint fogalmaztam meg a hat hipotézisemet: 

 

1. Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való alkalmazkodás a vállalatvezetés 

tudatos stratégiájának része. 

2. A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci 

hatalmától. 

3. A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban, 

mert a domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését. 

4. A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és sikerességétől függ az 

ellátási lánc versenyképessége. 

5. Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező vállalat versenyképességétől.   

6. Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

 

A hipotéziseket a kutatási témák mentén összekapcsoltam és a beillesztettem a modellbe.  Ezt 

szemlélteti a 13. ábra.   

 
13. ábra:  A modellben lévő hipotézisek a kutatási témák alapján 

 

 
 
 

Forrás:  Saját szerkesztés. 

H6:  Az ellátási láncban nagyobb hatalommal 
rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 
kockázatot vállal a lánc eredményességében. 
 

H5:  Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge 
érdekérvényesítő vállalat versenyképessége függ a hatalommal 
rendelkező vállalat versenyképességétől. 
   
H4:  A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és 
sikerességétől függ az ellátási lánc versenyképessége. 

H3:  A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban, 
mert a domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését. 
 
H2:  A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci hatalmától. 

H1:  Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való alkalmazkodás a vállalatvezetés tudatos 
stratégiájának része. 

H 
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3.3.  Módszertan 
 

3.3.1.  A kutatásban résztvevő vállalat 
 

Az ellátási lánc elméleteit figyelembe véve és a felállított hipotézisekhez igazodva keresem a 

választ a kérdésekre.  Magyarországon működő vállalatok körében végzem a felmérést, mivel 

így várhatóan egy kultúrkörre jellemző ismérvek alapján születnek meg a válaszok.  A 

mintában közép- és nagyvállalatok szerepelnek.  Az érvényben lévő 2004. évi XXXIV. 

törvény értelmében közepes méretű vállalat az, amelyik minimum 50 főt foglalkoztat és 

nagyvállalat az a cég, amelyik 250 főnél több alkalmazottal rendelkezik.  Az ellátási láncban 

való együttműködés feltételei ezekben a vállalatokban a leginkább adottak, ezért kellett 

kizárnom a Magyarországon működő kis- és mikrovállalatokat. 

 

 

3.3.2.  A lekérdezés módszertana  
 

Megkülönböztetem az elméleti sokaságtól a hozzáférhető sokaságot.  Az elméleti sokaság 

minden olyan vállalatot tartalmaz, ami megfelel a meghatározott szempontoknak.  Az elméleti 

sokasághoz képest a hozzáférhető sokaság az, amit a cégjegyzékek alapján megkaptam.  Ez 

kevesebb vállalatot tartalmaz, mint az elméleti sokaság.  A hozzáférhető sokaságnál szűkebb a 

minta meghatározása szempontjából elérhető keret.  (Babbie 1998)  Ennél a csoportnál már 

csak a minta kisebb, ami a fentiek alapján részben leírja a sokaságot. 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Központi Statisztikai Hivatal által a 

rendelkezésemre bocsátott cégjegyzéket már a vállalatok mérete, tevékenységi köre, alapítás 

éve alapján tudtam csoportosítani és így közel 4700 potenciális vállalat került a látókörömbe.  

Ez a nagy szám már utalt a használandó módszertanra, a kérdőívre, mégpedig azért, mert a 

teljeskörűségre való törekvés is szempontként jelent meg.  Továbbá azért a kérdőívre esett a 

választás, mert így egy megfelelő méretű minta alapján lehet következtetni a sokaságra.  

(Schnell–Hill–Esser 2011)  A kérdőív elfogadott módszer a vállalatok több szempont alapján 

történő objektív mérésre.  A primer kutatásom a kérdőívet hívja segítségül, a pontosításra meg 

a mélyinterjú szolgál.  
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Az áttekinthető, de mégis időben megfelelő gyorsaságú lekérdezést az online eszközök 

segítik, a weboldalra feltöltött kérdőív vagy az e-mail-es megkeresés is hatékonyabb és 

olcsóbb, mint a postai kiküldés.  (Grossnickle–Raskin 2001)  Az elkészített kérdőívet .pdf 

formátumban, egy kísérőszöveggel együtt küldtem ki a vállalatok e-mail címére.  Már egyes 

levelek a rossz e-mail címek miatt azonnal visszajöttek, de összességében a 10 százaléknyi 

hibát leszámítva elindulhatott a lekérdezés.  Fontos szempont volt, és fel is hívtam a címzettek 

figyelmét, hogy egy lapra ki lehet nyomtatni a kérdőívet, ezért a visszaküldött kérdőívek fele 

postán, a másik fel szkennelve, e-mailen érkezett.  267 kérdőív érkezett vissza, a hibásokat, 

félig kitöltötteket leszámítva 221 kérdőív tartalmaz kiértékelhető adatokat, ez az a mennyiség, 

ami bekerült a statisztikai elemzésekbe is.  A minta nagysága 221 vállalat, ez a minta nem 

reprezentatív, mégis a számossága miatt következtetések levonására alkalmasnak találtam.  A 

mintából kapott eredmények érvényesek a sokaságra is.  

 

A kérdőívezés idejét elemezve fontosnak tartom kiemelni, hogy 2012. áprilisban kerestem 

meg a vállalatokat és a kérdőívek visszaérkezésének végső időpontjaként 2012. augusztust 

jelöltem meg.  Az időpontot a válaszadási hajlandóság alacsony száma miatt szeptember 

közepéig meghosszabbítottam, amikor már végleg lezártam a kérdőívek fogadását.  A kutatás 

időbeli korlátait figyelembe véve, a kérdőív kérdései a 2011-ig tartó időszakra vonatkoznak, 

például az éves árbevétel is a 2011-es naptári évet jelöli.     

 

A kérdőív küllemét tekintve könnyen kezelhető volt, egy lapon elfértek a kérdések, így bárhol 

kényelmesen ki lehetett tölteni.  A bemutatkozás és a kérdőív kitöltésének a megköszönése 

egy keretet ad a tömör sorokba szedett kérdéseknek.  Kiemelném, hogy bizalmat adott a 

vállalatok részére az elérhetőségem feltüntetése.  Ez azért volt fontos, mert a kérdőívek 

tesztelése során, a kérdőívet kitöltőkkel személyes kapcsolatot tudtam felvenni.  A kérdőív a 

végleges formáját a vállalatok visszajelzései alapján érte el.  Jellemző volt, hogy, akivel 

beszéltem, az először is anonim akart maradni, amit természetesen garantáltam.   

 

 

3.3.3.  Kérdőív bemutatása 
 

A kérdőív elkészítésének célja a vállalatok felmérése, elemzések, statisztikai mérések 

felállítása és a hipotézisek alátámasztása, illetve megcáfolása.  (Ghauri–Gronhaug 2010)  A 
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66 kérdésből álló kérdőív kettő nagyobb részre és több kérdéscsoportra osztható.  Az általános 

kérdésektől a konkrét, speciális területet érintő kérdésekig halad a kérdőív.  (Babbie 1998)  A 

statisztikai kiértékelés és a könnyebb kezelhetőség miatt egyenként számoztam a kérdéseket.  

Ezt a felosztást mutatja a 2. táblázat.  Az első rész, azaz az 1-14. kérdések a cég 

demográfiájára utalnak.  A kérdésekből és a lehetséges válaszokból is kiderül, hogy 

Magyarországon működő, legalább közepes méretű jogi személyekről van szó, mely 

vállalatok besorolása alapján lehetnek beszállítók, gyártók vagy vevők.  A 2011-es naptári 

évre vonatkozó pénzügyi eredmények mellett a tulajdonosi kör, fő tevékenység és a jövőre 

vonatkozó célok is megjelennek.  A kérdőívet kitöltő személyt jellemzi a neme, a kora, a 

végzettsége és a munkaköre. 

 

2. táblázat:  A kérdőív felépítése 

Kérdőív felépítése 

Kérdéskörök Kérdések Hipotézisek 

Cégdemográfiai kérdések 1-14. kérdések  

Kérdések az ellátási lánc vállalatainak a kapcsolatáról  20-as kérdések H1 

Kérdések a vállalati és lánc szintjén lévő hatalomról és 
függőségről 20-30-as kérdések H2, H3 

Hatalom és versenyképesség kapcsolatári irányuló kérdések 40-50-es kérdések H4, H5 

Hatalom a felelősség és kockázat szemszögéből 60-as kérdések H6 

 

Forrás:  Saját szerkesztés. 

 

Az ellátási láncban lévő vállalat és partnercégeinek a kapcsolatára vonatkozó kérdések 

alkotják a kérdőív legnagyobb hányadát.  A 15-66. kérdések a felállított hipotézisek logikáját 

követve négy kérdéskört ölelnek fel.  Az első blokk az ellátási lánc vállalatainak a 

kapcsolatával foglalkozik.  A második rész a hatalom és a függőség tekintetében kutakodik a 

vállalat és az ellátási lánc szintjén.  A harmadik témakör a hatalom és a versenyképesség 

kapcsolatát, míg a negyedik rész a felelősséget és a kockázatot boncolgatja.  A kérdőív ezen 

részén már több fajta kérdés is megjelenik, pár helyen ötvözve a nyitott és zárt kérdéseket.  A 

skálakérdések alapján kiderül, hogy egy bizonyos állítás mennyire jellemző a vállalatra:  1, 

egyáltalán nem – 5, teljes mértékben jellemző.  Ez a Likert-skála szerinti osztályzás 

lehetőséget ad a középérték megadására, amennyiben nem tud határozott állást foglalni a 

válaszadó.  (Hajdu–Vita–Hunyadi 2004) (Christou 2012)  A kérdések második csoportját a 

feleletválasztós kérdések alkotják.  Itt előre megadott válaszok közül lehet választani, egyes 
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helyeken egyéb választ is lehet adni, a kérdőívet kitöltő személy más ismérvet is kiemelhet, 

ha a felsoroltaknál valami jobban jellemzi a vállalatukat.  (Saunders–Lewis–Thornhill 2009)  

Továbbá meg kell említenem az igen és nem válaszadást megkövetelő kérdéseket.  A cégét 

ismerő egyénnek döntenie kell, ez esetben nem létezik semleges válasz, viszont a válaszadás 

magyarázatára megvan a lehetősége.  A negyedik típusú kérdés összetett.  A 27. kérdés szerint 

a vállalatban lévő hatalom forrását kell felosztania a válaszadónak.  100%-ot kell bizonyos 

tényezők között elosztani, itt van lehetőség egyéb tényező megjelölésére.   

 

A kérdőív második része úgy jellemezhető, hogy kitér a vállalat stratégiájára, a vállalat és a 

partnercégek kapcsolatára, a beszállítók és a vevők számára, a vállalatok közötti 

együttműködés szabályozására és gyakoriságára.  A hipotézisek alapján a hatalom és a 

függőség megléte, mértéke, eredői és jellemzői mellett a lehetséges vállalati válaszok, 

megoldások, kitörési pontok is megjelennek a kérdőív kérdéseiben.  Az, hogy a 

partnercégekkel való együttműködés és a függőség kapcsolata hogyan hat ki a 

vállalatvezetésre, a cég döntéseire nézve is meghatározó.  A vállalat kompetenciái, 

eredményessége, helyettesíthetősége, versenyképességére vonatkozó jellemzői, a vállalat 

együttműködéséből adódó eredmények már választ adnak a vállalat magatartására is.  A 

kérdőív utolsó részében az ellátási láncban együttműködő vállalatok közötti lojalitás, bizalom, 

kockázat és felelősség is megjelenik.  A kérdések célja a hipotézisek alátámasztása vagy 

cáfolása. 

 

Kettő szó értelmezése külön magyarázatot igényel.  A „vállalat” és a „partnercég” szavakat 

megkülönböztetem, mindig tudatosan használom az elméletben, kérdőívben és a 

mélyinterjúban is.  A vállalat az a jogi személy, amiben a kérdőívet kitöltő, a válaszadó 

dolgozik.  A partnercég a vállalathoz viszonyítva lehet beszállító vagy vevő.  A vállalat és a 

partnercég kapcsolata a fő tevékenység, a gyártás, a gyártás támogatása szerint értendő.  A 

megkérdezett személy, mindig a vállalatáról ad információt, ami figyelembe veszi az ellátási 

láncban lévő, fő tevékenységét támogató partnercégeit. 

 

 

3.3.4.  Statisztikai módszerek az adatok kiértékelésére  
 

A statisztikai módszerek közül többet is alkalmazok a kutatás kiértékelésénél.  Gyakoriság, 

korreláció, kereszttábla, klaszterelemzés és mélyinterjú olyan módszerek, melyek segítenek az 
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eredmények megállapításánál.  Egyes módszerekhez további mutatószámok és lefuttatások 

tartoznak, legyen ez ANOVA elemzés vagy további statisztikai eljárások.  A mellékletben a 

módszerekhez tartozó táblázatokat, a hipotézisek sorrendjében bemutatom.  

 

 

3.3.5.  Gyakoriság 
 

A gyakoriságot mutató táblázatokból leolvasható az egy adott kérdésre válaszolók száma, 

azaz a minta nagysága és a válaszok eloszlása.  Ez a válaszok számát és annak a százalékos 

arányát is mutatja.  Az érvényes és az érvénytelen adatok tükrében látható a százalékos arány, 

valamint kumulatív százalékos kimutatást is nyújtanak a táblázatok.  Természetesen a legalsó 

sor az összegzést mutatja.  A gyakoriságnál feltüntethető az átlag, medián, módusz és az 

átlaghoz tartozó szórás is.  (Harnett–Soni 1991) (Hunyadi–Vita 2001)  Már inkább a 

grafikonos megjelenítéshez tartoznak a ferdeség és a csúcsosság ismérvei. 

 

 

3.3.6.  Korreláció 
 

A korreláció megfelelő eszköz a változók közötti lineáris kapcsolat bemutatására.  A kérdőív 

kettő kérdése alapján a korreláció megmutatja, ha az egyik változó módosul, akkor a másik 

változó is módosul.  A kétváltozós korreláció a változók kapcsolatának az erősségét és az 

előjelét is megmutatja.  Kimutatható, hogy különböző állítások gyenge, közepes vagy erős 

kapcsolatban állnak egymással és választ ad a szignifikanciára is.  A kérdőívben a vállalat és a 

partnercégek kapcsolatára vonatkozó kérdéseknél jellemzően skála és ordinális adatok 

vannak.  A korrelációs táblázatban az adatokat és a rájuk vonatkozó vizsgálatokat kell 

megjeleníteni.  A korrelációnál a skála szintű adatoknál a Pearson-féle, az ordinális adatoknál 

a Kendall’s tau-b és Spearman szerinti vizsgálat a mérvadó.  (Easterby-Smith–Thorpe–Lowe 

2002)  A Pearson-féle korreláció jellemzően a Likert-skála szerinti adatoknál használandó.   

 

A korreláció vizsgálatánál a következő módon járok el.  Kettő változó kapcsolatát mutató 

korrelációs táblában az adat fajtája szerint a Pearson, Kendall’s tau-b és Spearman szerinti 

korrelációhoz tartozó szignifikanciaszintet ellenőrzöm.  A nullhipotézis elvetését csak akkor 

szabad elfogadni, ha a szignifikanciaszint 0,000 és 0,050 között van, így már a 95%-os 

tartomány bizonyítja a szignifikáns kapcsolatot.  Az r érték elemzése következik.  Ha r kisebb, 
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mint 0,2, akkor gyenge, r 0,2 és 0,7 között van, akkor közepes és r nagyobb, mint 0,7, akkor 

erős korrelációs kapcsolat van a változók között.  Egyes szakirodalmak közepesen erősként 

jellemzik a r tényezőt, ha az 0,5 és 0,7 között van.  (George–Mallery 2005) (Izsó–

Ketskeméty–Könyves Tóth 2011)  Az r -1 és +1 közötti értéket vehet fel.  A kapcsolat előjele 

pozitív vagy negatív lehet.  Ez a változók közötti egyenes vagy fordított kapcsolatra utal, tehát 

az egyik érték növekedése esetén növekszik a másik érték is vagy csökken.   

 

 

3.3.7.  Kereszttábla 
 

Kettő változó kapcsolatát kereszttáblával érdemes vizsgálni, ez a kérdőív alapján a legtöbb 

esetben adja is magát.  Az elemzéseknél kettő kérdéshez tartozó ordinális vagy skála 

változókat hasonlítok össze kereszttáblával.  A kérdőívben, a vállalat és a partnercégek 

kapcsolatára vonatkozó rész tartalmazza azokat az állításokat, amelyek a Likert-skála szerint 

5 választ kínálnak a kérdőív kitöltőjének az egyáltalán nem jellemzőtől a teljes mértékben 

jellemzőig.  Két ilyen kérdés összehasonlításánál, a lehetséges válaszok száma kérdésenként 

öt darab.  A táblázat így 5 x 5 cellából áll, azaz 25 mező jön létre.  A táblázat nagy, 

jellemzően 25 cellánál sérülhetnek a khi négyzet teszt feltételei.  A két feltétel szerint nem 

lehet a várható érték kisebb, mint 1 egyetlen cellában sem, míg a másik szerint az összes 

cellának (25) maximum a 20%-a tartalmazhat 5-ös várható értéknél kisebb számot.  Az 

adatokra vonatkozó gyakoriságot érdemes ellenőrizni, majd a kereszttábla 5x5-ös tábláját 

célszerű 2x2-esre redukálni.  Az SPSS program megadja a lehetőséget, így az adatok nem 

sérülnek.  (Izsó–Ketskeméty 2006)  A redukálás alatt azt kell érteni, hogy az öt lehetséges 

válaszok számából kettő lesz.  Az „egyáltalán nem jellemző”, „nem jellemző” és a „ jellemző 

is meg nem is” kategóriákból „nem jellemző” lesz.  Az „inkább jellemző” és a „teljes 

mértékben jellemző” válaszok „jellemző” besorolást kapnak.  A válaszadók szempontjából a 

„jellemző” kategóriában tényleg azok kerültek, amely cégekre maradéktalanul teljesül az 

állítás.  A további elemzések statisztikailag is kezelhetőek és egyértelmű választ adnak az 

állítások kapcsolatára. 

 

A kereszttábla elemzésénél a következőképpen járok el.  A kérdőívet kitöltők számát 

ellenőrzöm, ez maximum 221-et mutathat, mivel ennyi kérdőívet vontam be a kiértékelésbe.  

Amennyiben minden válaszadó mindkét kérdésre válaszolt, akkor lesz N=221, azaz nincsen 

hiányzó adat.  A kereszttábla elkészítésénél a sorok és az oszlopok megmutatják a változók 



68 
 

közötti összefüggést, tehát mennyire jellemző egy vállalatra mindkét állítás.  (Jánosa 2011)  

Az összefüggés irányáról nem ad felvilágosítást a kereszttábla, de ez nem is szempont.  

Látható lesz a kettő kérdés tükrében a jellemző – jellemző és a nem jellemző – nem jellemző 

kategória is, valamint az oszlopok és a sorok összege is megjelenítve az abszolút válaszadók 

számát és a százalékot is.  Az összefüggés megállapítása után a szignifikanciaszintet 

ellenőrözöm.   

 

A kereszttáblához tartozó következő tábla a khi négyzet próbát mutatja.  A khi négyzet értéke 

mellett az ahhoz tartozó szignifikanciaszint is leolvasható.  A nullhipotézist akkor lehet 

elvetni, ha a hibahatár 5%-on belül van, tehát szignifikáns kapcsolat van a két állítás között. 

Az értéket tekintve ez a táblázatban 0,000 és 0,050 közötti kell, hogy legyen.  A kapcsolat 

erősségét mutatja a Cramer-féle V mutató és a Phi is, ezek a 2x2-es tábláknál megegyeznek.  

A Kendall-féle tau-b az ordinális adatokra vonatkozókat mutatja, illetve a gamma is jelez az 

ordinális adatoknál.  -1 és +1 közötti értéket mutatnak az indikátorok.  (Székelyi–Barna 2002) 

(Brace–Kemp–Snelgar 2006)  Minden adathoz tartozik szignifikancia is, ha ez a feltétel 

teljesül, akkor a kapcsolat mértékét gyenge, közepes és erős kategóriákba lehet sorolni.  

Összegezve így megállapítható a változók közötti kapcsolat és annak mértéke is.  

 

 

3.3.8.  Klaszterelemzés 
 

A klaszterelemzés egy olyan eljárás, amivel az N számú sokaságot megfelelő számú 

csoportba lehet rendezni, azaz különböző adatokat homogén tömbbe illeszteni.  A klaszterek 

számát k jelöli, az elemzések során a klaszterek száma mindig egynél több.  A kialakult 

klaszterekben lévő megfigyelési egységek jobban hasonlítanak egymásra, mint egy másik 

csoportban lévő tényezőkre.  A klaszterelemzés célja, hogy a csoportok a létező legmesszebb 

álljanak egymástól, de a benne lévők meg a legközelebb legyenek egymáshoz.  (Ács 2012) 

 

A klaszterelemzés során a Ward-módszerrel meg lehet állapítani a klaszterek számát.  A 

klaszterek megalkotásának az alapját alkotó kérdésekből indul ki a klaszterelemzés.  Ezeknek 

a válaszainak a besorolása adja meg a klaszterek központjának egymástól mért távolságát.  

(Hajdu 2003)  A klaszterelemzés során a szignifikanciaszint vizsgálata szükséges, 0,050 érték 

alatti szignifikancia az elfogadható.  Az ANOVA elemzés, valamint a klaszterekben lévők 
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számának az elemzése zárja a klaszterelemzést.  (Hajdu–Virág 1993)  Az SPSS programban a 

klaszterelemzés lefuttatása további opciókat kínál, ezt a konkrét elemzésnél bemutatom.  

 

 

3.3.9.  Mélyinterjú 
 

A kvalitatív kutatási módszerek közül a mélyinterjút alkalmazom, mint olyan eszközt, ami 

kiegészíti a kvantitatív módszereket.  A 9 kérdésből álló, strukturált interjú, a kérdőív 

utólagos kiegészítését, mélyebb összefüggések értelmezését és a kapott eredmények 

pontosítását szolgálja.  (Majoros 2004)  A kérdések lehetőséget adnak a válaszadóknak a 

vállalatra és a partnercégekre vonatkozó információk átadására, esetek ismertetésére és 

jövőbeli célok bemutatására.  Az interjúban, a klaszterelemzés kategóriáinak megfelelően 

négy vállalat vett részt, a vállalat kompetens személyétől egy órát kértem a beszélgetés 

lefolytatására.  A mélyinterjú személyes jellege, beszélgetős stílusa, de mégis egy leszűkített, 

tematikus tartalom mentén való haladása segítette azoknak a válaszoknak a kiderítését, amit 

másképpen nem lehetett volna elérni. 

 

 

3.4.  A hipotézishez tartozó elemzés menete 
 

A hipotézis elemzésénél az elméleti háttér alapján közelítem meg az állítást.  Az elmélet 

körülírhatja a problémát, egyes részeire konkrét definíció lehet, de a hipotézis egészére még 

nem létezik elfogadott definíció.  (Creswell 2009)  A kérdőív kérdéseinek az összefüggése és 

az elemzés módja igazolja vagy cáfolja a hipotézist.  Az összefüggéseket kiemelem, a 

kérdéseket egyenként ellenőrzöm és különböző statisztikai módszereket használok.  A fent 

említettek alapján mindig fontos a szignifikancia és a kapcsolat erősségének a mutatói.  Ezek 

tükrében fel lehet használni például egy kereszttáblát, korrelációt a hipotézis bizonyításához.  

Az összes felhasznált statisztikai táblát a mellékletben összegyűjtöm, de a legfontosabbakat a 

hipotézis elemzésénél is bemutatom.  Egy hipotézist több kérdés segítségével vizsgálok, ez 

akár elérheti a nyolcat is, amit a felhasznált cégdemográfiai kérdések száma tovább növel.  A 

kiértékelés során kapott válaszokat összegzem, az eredményeket és összefüggéseket 

bemutatom.  A hipotézis igazolása vagy cáfolása esetén tézist fogalmazok meg. 
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3.5.  A kutatásban résztvevő vállalatok elemzése 
 

A visszaérkezett kérdőívekből 221 tartalmazott kiértékelhető adatokat.  A minta nagysága 

ezért mindig N=221.  Az SPSS program a lefuttatások során mindig megmutatja a mintát, a 

statisztikai elemzésnek ez az első lépése.  Ezt a 3. táblázat szemlélteti, a kérdéseknél mindig 

ez a mintaszám a mérvadó.   

 

3. táblázat:  Minta nagysága 

 
Elemszám 

Érvényes Hiányzó Összesen 
N Százalék N Százalék N Százalék 

X kérdés 221 100,0% 0 ,0% 221 100,0% 

 

Forrás:  Saját szerkesztés. 

 

A fenti táblázathoz képest kivételt kettő kérdés jelent (54-55.), ahol a beszállítóra és a vevő 

vállalatra vonatkozó helyettesítést csak a gyártó vállalatnak kellett megadnia.   

 

A vállalat neve, címe és elérhetősége a válaszadók kérése értelmében nem publikus.  

Példaként említeném, hogy voltak olyan vezetők, akik válaszoltak a jövőt érintő stratégiájukat 

illetően, de kikötötték, hogy a cégükre való utalás semmilyen formában sem jelenhet meg.  

Mivel több kérdésnél is érkezett ilyen visszajelzés, ezért az összes válaszadó anonim marad.   

 

A vállalat alapítását tekintve 5 céget 1918 előtt, 7-et 1919-1945 között alapítottak.  1946-1989 

közötti cégalapítások száma 53.  A kérdőívet kitöltő vállalatok 70,6%-át, azaz 221 vállalatból 

156-ot alapítottak a rendszerváltás után.  A vállalat tulajdonosi körének megoszlását 

figyelembe véve 133-ban többségi magyar tulajdonos (60,2%), míg a maradék 88-ban 

többségi külföldi tulajdonos (39,8%) van.  A vállalat méretét tekintve az alkalmazottak száma 

140 vállalat esetén 50-250 között van (63,3%), tehát a definíció alapján közepes méretű.  

Nagyvállalat kategóriába 81 db tartozik (36,7%), ezek 251 főnél többet foglalkoztatnak.  14. 

ábra szemlélteti a felmérésben résztvevő vállalatok méretét.  A kérdőívet kis- és 

mikrovállalatok nem kapták meg, ezért az 50 fő alatti alkalmazotti szám nem szerepel a 

lehetséges válaszok között. 
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14. ábra:  Felmérésben résztvevő vállalatok mérete 

 

Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A vállalat fő tevékenységét megvilágító kérdés a TEÁOR számok alapján készült (Kupcsik–

Szilágyi 1997), ezt szűkítettem le a könnyebb válaszadás érdekében.  Fontos, hogy eleve 

olyan kategóriákat neveztem meg, melyek képesek egy ellátási láncban együttműködni.  

Nyolc kategória szerepelt a kérdőíven, ezeket be tudták jelölni:  gépipar, feldolgozóipar, 

könnyűipar, építőipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság, kereskedelem és szolgáltatás.  A 

kérdőívet kitöltőknek lehetőségük volt egyéb kategóriát megadni, ezt tiszteletben tartva, 

egyéni említés értelmében, az autóipar, olajipar, elektronika és informatika is megjelenik a 

táblázatban.  Megjegyzem, hogy például az autóipar és az elektronika is könnyen besorolható 

a kérdőívben megadott kategóriákba.  A 4. táblázat mutatja a vállalatok besorolását.   
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4. táblázat:  Vállalatok besorolása tevékenységük alapján 

 
tevékenység vállalatok száma (db) százalék (%) 

kereskedelem 56 25,3 

gépipar 30 13,6 

szolgáltatás 29 13,1 

mezőgazdaság 24 10,9 

élelmiszeripar 22 10 

feldolgozóipar 19 8,6 

építőipar 17 7,7 

könnyűipar 13 5,9 

autóipar 6 2,7 

olajipar 2 0,9 

elektronika 2 0,9 

informatika 1 0,5 

összesen 221 100 

 

Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A kutatásom egyik alapja, hogyan definiálják magukat a vállalatok.  Az ellátási lánc elméletei 

szerint beszállító, gyártó és vevő vállalatok szerepelnek egy láncban.  Az elméletnél már 

említettem, hogy a fő tevékenység alapján értendő a három kategória.  A 221 válaszadó közül 

53 beszállító (24%), 91 gyártó (41,2%) és 77 vevő (34,8%) vállalat van.  Ezt szemlélteti a 15. 

ábra.  A vállalatra legjellemzőbb kategória és a vállalat tevékenysége enged következtetni az 

ellátási lánc jellegére.  Ez lehet szívásos vagy nyomásos, illetve utalhat a termékek alapján 

arra, hogy tartós fogyasztási cikk vagy FMCG láncról van szó.  Ezek alapján a kutatás 

leginkább a tartós fogyasztási cikkek gyártásához köthető vállalatokról és láncokról mutat be 

eredményeket.  

15. ábra:  A vállalatra legjellemzőbb kategória 

 

Forrás:  Saját szerkesztés.  
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A vállalatok 2011-es naptári évre vonatkozó árbevételét összesítve kijelenthető, hogy 1,4%-

uk veszteséges volt, azaz 0 Ft alatti árbevételt jelentett.  Közép- és nagyvállalatok esetén ez az 

érték meglepő.  A válaszadók 6,3%-a 0 és 99 millió forint közötti árbevétellel rendelkezett, 

míg 100 és 499 millió Ft közötti árbevételhez a vállalatok 14,5%-a sorolható.  500 és 999 

millió Ft árbevétellel 19%-uk, 1 és 5 milliárd Ft közöttivel 22,2%-uk, 5 és 10 milliárd Ft 

közöttivel 14,9%-uk, míg 10 milliárd Ft felett 21,7%-uk rendelkezett.  16. ábra hisztogram 

formájában mutatja az árbevételt. 

 

16. ábra:  Vállalatok éves árbevétele 2011-ben 

 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A 2011-es naptári évre vonatkozó adózás előtti eredmények alapján a vállalatok 8,1%-a a 0 Ft 

alatti kategóriát jelölte meg.  A vállalatok további besorolása:  0 és 99 millió Ft között 28,1%, 

100 és 499 millió Ft között 26,7%, 500 és 999 millió Ft között 14%, 1 és 5 milliárd Ft között 

7,2%, 5 és 10 milliárd Ft között 5%, míg 10 milliárd Ft felett 10,9%.   

 

A vállalatok képviselői 2012-ben töltötték ki a kérdőívet, az utolsó naptári év, amiről 

árbevétel, illetve adózás előtti eredményük volt az 2011.  A gazdasági válság kihatott a 

vállalatok működésére, a piaci környezetre, így fontos volt megtudni, hogy a válaszadó 

hogyan jellemzi a vállalat elmúlt 5 évre vonatkozó bevételének átlagos év végi eredményét.  

A vállalatok 9,5%-ánál átlagosan évi 10%-nál nagyobb volt a visszaesés, 11,8%-ukat évi 0-
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10%-os visszaesés jellemezte, míg a cégek 36,2%-a stagnált.  A vállalatok 32,1%-a átlagosan 

évi 0-10% közötti fejlődést mutatott, míg 10,4%-uk az átlagos évi 10%-os fejlődést is 

meghaladta.  A vállalatok 2012-re kitűzött legfontosabb célja a válaszok alapján a piacbővítés 

(38%), vevők megtartása (21,7%), termékfejlesztés (17,2%), profit maximalizálása (16,3%), 

megszűnés elkerülése (5,9%) és diverzifikálás (0,9%).  Az egyéb rovatba egy vállalat sem írt 

új célt, tehát a felsoroltak teljes mértékben lefedik a válaszadók terveit.  Ezt szemlélteti a 17. 

ábra. 

 

17. ábra:  A vállalatnak 2012-es naptári évre kitűzött célja 
 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A válaszadó személye is fontos, közülük 125 férfi (56,6%) és 96 nő (43,4%).  A kérdőívet 

kitöltők kora:  48 fő 21-30 év közötti (21,7%), 90 fő 31-40 év közötti (40,7%), 56 fő 41-50 év 

közötti (25,3%), 22 fő 51-60 év közötti (10%), 5 fő 61-70 év közötti (2,3%) és 71 év fölött 

senki sem töltötte ki a kérdőívet.  Legmagasabb végzettség alapján a következő csoportokat 

lehet kialakítani:  5 főnek van szakipari végzettsége (2,3%), 33 főnek van érettségije (14,9%), 

88 főnek van főiskolai végzettsége (39,8%), 86 főnek van egyetemi végzettsége (38,9%) és 9 

fő rendelkezik posztgraduális végzettséggel (4,1%).  A vállalatban betöltött pozíció alapján 42 

asszisztens (19%), 62 menedzser (28,1%), 48 csoportvezető (21,7%), 42 igazgató (19%) és 27 

tulajdonos (12,2%) töltötte ki a kérdőívet.  A válaszadók közül 81%-nak van rálátása a 

vállalatot érintő összefüggésekre, de 19% az asszisztenseknek az aránya.  Azért, hogy a 

megfelelő stratégiai rálátást birtokló válaszadó összefüggéseit mélyebben is megismerjem, a 

mélyinterjúba, a meghatározott szempontok alapján csak igazgatók vagy tulajdonosok 

vesznek részt.  
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3.6.  Hipotézisek kifejtése 
 

3.6.1.  H1 
 

H1 – Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való alkalmazkodás a vállalatvezetés 

tudatos stratégiájának része. 

 

A H1 hipotézis bizonyításához a kérdőív 15-20. kérdéseit elemzem, ezeknek a kiértékelésével 

keresem az összefüggéseket.  Az alkalmazott módszereket az egyszerű statisztikától, a 

gyakoriságtól, a kereszttábla elemzéséig használom.  Az említett kérdések válaszai utalnak a 

hipotézisre, fontos, hogy egyenként is információhoz jussak a további statisztikai 

kiértékelések előtt.   

 

 

Hipotézishez kapcsolódó kérdések 
 

A 15. kérdés szerint a válaszadók közül mindenki egyetért azzal, hogy a vállalat rendelkezik 

hosszú távú stratégiával a vállalat jövőjét illetően.  Egy vállalat sem jelölte be az egyáltalán 

nem jellemző, illetve az inkább nem jellemző kategóriákat és mindössze 37 cég (16,7%) 

szerint jellemző is meg nem is.  54 vállalatra (24,4%) az inkább jellemző, míg 130 vállalatra 

(58,8%) a teljes mértékben jellemző kategória felel meg.  Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a 

vállaltok 83,2%-a tudatosan kialakítja a hosszú távú stratégiáját és egy vállalat sem működik 

stratégia nélkül.  A közép- és nagyvállalatoknál ez el is várható, bár meglepő, hogy a 

vállalatok 16,7%-a nem mondott konkrét igent a stratégia meglétére.  Nehéz elképzelni, hogy 

stratégia nélkül működjön egy vállalat, ami az ellátási láncokhoz kapcsolódik. 

 

Az állítás igaz, hogy a vállalat rendelkezik olyan hosszú távú stratégiával, ami figyelembe 

veszi a vállalat partnercégeit is.  A 16. kérdésnél ez 6 vállalatra (2,7%) egyáltalán nem, 7 

vállalatra (3,2%) inkább nem jellemző és 63 vállalatra (28,5%) jellemző is meg nem is.  

Inkább jellemző 58 vállalatra (26,2%) és teljes mértékben jellemző 87 vállalatra (39,4%).  

Tehát a vállalatok 65,6%-ánál a partnercégek is szerepelnek a stratégiában, nyilván 

felismerték a vállalatok, hogy hosszú távon figyelembe kell venni a vállalat és a partnercégek 

kapcsolatát.   

 



76 
 

A vállalat tudatosan pozícionálja magát a partnercégekhez képest.  A 17. kérdés alatt a 

kijelentés a válaszadók alapján 3 vállalatra (1,4%) egyáltalán nem jellemző, 18 vállalatra 

(8,1%) inkább nem jellemző, 36 vállalatra (16,3%) jellemző is meg nem is, 76 vállalatra 

(34,4%) inkább jellemző és 88 vállalatra (39,8%) teljes mértékben jellemző.  Összesítve a 

vállalatok 74,2%-a biztosan „tudja a helyét” a partnercégeihez képest, ez látható a 18. ábrán.  

Ez utal arra is, hogy a vállalat felismeri, hogy beszállító, gyártó vagy vevő cégként létezik.  

Ez a magas szám azért is megfelelő a további vizsgálatok tükrében, mert képes igazolni a 

vállalati stratégia és a pozicionálás közötti összefüggést. 

 

18. ábra:  A vállalat pozicionálásának tudatossága a partnercégekhez képest 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A 18. kérdés alapján a vállalat döntéseivel képes a partnercégeket tudatosan pozitív vagy 

negatív irányba befolyásolni.  A 19. ábrán látható, hogy 5 vállalatra (2,3%) egyáltalán nem 

jellemző, 19 vállalatra (8,6%) inkább nem jellemző és 75 vállalatra (33,9%) jellemző is meg 

nem is.  Továbbá 84 esetben (38%) inkább jellemző és 38 esetben (17,2%) teljes mértékben 

jellemző a feltevés.  Kijelenthető, hogy a válaszadók 10,9%-a biztos, hogy nem képes 

döntéseivel befolyásolni a partnercégeket.  Amennyiben a másik oldalról világítjuk, látható, 

hogy a többi vállalat viszont képes a befolyásolásra, ha ezt össze lehet kötni a vállalati 

stratégiával, akkor a tudatos befolyásolás kialakítását, mint célt lehet megállapítani.   
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19. ábra:  A vállalat képessége a partnercégek pozitív és negatív befolyásolására 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

Az előző kérdést megfordítva is hasonló válasz olvasható ki a statisztikából a 19. kérdés 

alapján.  A vállalatra a partnercégek döntése határozottan kihat.  A válaszok is ennek 

megfelelően érkeztek.  6 esetben (2,7%) egyáltalán nem jellemző, 22 esetben (10%) inkább 

nem jellemző, 55 esetben (24,9%) jellemző is meg nem is, 90 esetben (40,7%) inkább 

jellemző és 48 esetben (21,7%) teljes mértékben jellemző az állítás.  Az összegzés alapján 

csak a vállalatok 12,7%-ára biztos, hogy nem hat a partnercégek döntése.  A kettő kérdés 

alapján látható, hogy nagyjából a vállalatok 11-12%-a nem befolyásolható, illetve nem képes 

más cégeket befolyásolni.  Ez is mutatja, hogy a vállalatok túlnyomó részének 

kulcsfontosságú a tudatos együttműködés a partnercégekkel.  Ezt alátámasztja a 20. kérdés 

eredménye.   A vállalat partnercégeinek több mint a felével már több éve kialakult az üzleti 

kapcsolat.  3 vállalatra (1,4%) egyáltalán nem jellemző, 2 vállalatra (0,9%) inkább nem 

jellemző, 24 vállalatra (10,9%) jellemző is meg nem is, 52 vállalatra (23,5%) inkább jellemző 

és 140 vállalatra (63,3%) teljes mértékben jellemző.  Tényleg igazolja az állítás az előzőt, a 

vállalatok 86,8%-a jellemzően több éves üzleti kapcsolatokkal rendelkezik.  Az ellátási láncok 

folyamatos együttműködése miatt ez az eredmény tükrözi, hogy nem ad- hoc döntések és 

hirtelen partnercég-váltások jellemzik a folyamatot, hanem az összehangolt stratégia mentén 

felállított közös célok és az ehhez igazodó vállalatok hosszú távú együttműködése.    
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Vállalati stratégia a partnercégek tükrében 
 

Kereszttábla elemzésével vizsgálom a 15. és 16. kérdések összefüggését.   

• A vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával a vállalat jövőjét illetően és  

• a vállalat rendelkezik olyan hosszú távú stratégiával, ami figyelembe veszi a vállalat 

partnercégeit is.   

Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával, akkor az 

jellemzően tartalmaz a partnercégekre vonatkozó elképzeléseket.  A stratégia figyelembe vesz 

más cégeket, amivel a vállalat az ellátási láncon belül képes együttműködni.  A kérdőívet 

kitöltő 221 válaszadóból mindenki bejelölte mindkét kérdésre a legjellemzőbbet, így N=221 

és nincsen hiányzó adat.  A kereszttábla elkészítésénél a sorok és az oszlopok megmutatják a 

változók közötti összefüggést, tehát mennyire jellemző egy vállalatra mindkét állítás.  A 

kereszttábla megmutatja, hogy a kettő kérdés között van-e összefüggés.  134 esetben (60,6%) 

jellemző, hogy a vállalatnak van stratégiája és ez a stratégia figyelembe veszi a partnercégeket 

is.  Ez nagyon fontos információ és igazolja a kapcsolatot.  A táblázat nem jellemző celláját 

leolvasva már jól látható az előbbiek igazolása, mert csak a válaszok 11,8%-ában nincs 

összefüggés, tehát a vállalatra vonatkozó stratégia, és a vállalat partnercégeire vonatkozó 

figyelem közül egyik sem jellemző a válaszadó szerint a cégre.  Leegyszerűsítve rá lehet 

világítani a nagy kontrasztra, mert a vállalatok 11,8%-ban nincsen stratégia, így nem is 

tartalmazhat a partnercégekkel kapcsolatban semmit sem, viszont 60,6%-nál a stratégia érinti 

a partnercégeket is.  Minden adat szignifikáns, a kapcsolat mértéke a mérőszámok tükrében 

erős.  Összegezve kijelenthető, hogy erős kapcsolat van a változók között.  Jellemzően, ha a 

vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával a jövőjét illetően, akkor az figyelembe veszi a 

vállalat partnercégeit is. 

 

 

Vállalat pozícionálása a stratégia alapján 
 

A hipotézishez kapcsolódó második kereszttábla a 16. és 17. kérdések kapcsolatára keresi az 

összefüggést.   

• A vállalat rendelkezik olyan hosszú távú stratégiával, ami figyelembe veszi a vállalat 

partnercégeit is és  

• a vállalat tudatosan pozícionálja magát a partnercégekhez képest.   
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Mennyire jellemző, ha a stratégiában benne van a partnercég, akkor erre utal egy viszony, 

akár alá- és fölérendeltség a cégek között.  A tudatos pozicionálás egy döntés alapján 

megválasztott hozzáállást, magatartási normát feltételez a partnercéggel szemben.  A 

kereszttábla N=221 válaszadó alapján készült, 122 vállalatra (55,2%) jellemző mindkét 

állítás, de csak 34 esetben, (15,4%) nincsen összefüggés a két változó között.  A kereszttábla 

szerint 65 vállalatnál (29,4%) legalább az egyik változó jellemző.  Az 5. táblázat mindkettő 

része bemutatja a konkrét statisztikai eredményeket.  Szignifikáns kapcsolat fennáll a 

változók között és az összefüggés megléte igazolt.  Amennyiben a vállalat rendelkezik olyan 

hosszú távú stratégiával, ami figyelembe veszi a vállalat partnercégeit, akkor jellemzően 

képes magát pozícionálni a partnercégekhez képest.  Ez a megállapítás fontos lesz az alábbi 

elemzéseknél, mert a függőség alapját is jelenti, hiszen, ha benne van a partnercég a vállalati 

stratégiában, akkor a pozicionáláson túl a vállalat képes az alá- és a fölérendeltség 

megállapítására. 

 
5. táblázat:  A vállalat pozícionálása a stratégia alapján 

 

 

17. A vállalat tudatosan 
pozícionálja magát a 

partnercégekhez képest. 
Total nem jellemző jellemző 

16. A vállalat 
rendelkezik olyan hosszú 
távú stratégiával, ami 
figyelembe veszi a 
vállalat partnercégeit is. 

nem jellemző Count 34 42 76 
% of Total 15,4% 19,0% 34,4% 

jellemző Count 23 122 145 
% of Total 10,4% 55,2% 65,6% 

Total Count 57 164 221 
% of Total 25,8% 74,2% 100,0% 

 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 21,722 1 a ,000   
Continuity Correction 20,239 b 1 ,000   
Likelihood Ratio 20,970 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

21,623 1 ,000   

N of Valid Cases 221     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,60. 

       b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

Forrás:  Saját szerkesztés.  
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Partnercégek befolyásolása a vállalati stratégia alapján  
 

A harmadik kereszttábla a 15. és 18. kérdések változóinak a kapcsolatára világít rá.  Mennyire 

jellemző, hogy  

• a vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával a vállalat jövőjét illetően és  

• a vállalat döntéseivel képes a partnercégeket tudatosan pozitív vagy negatív irányba 

befolyásolni.   

A válaszok száma N=221, így nincsen hiányzó adat a kérdőív ezen kérdéseit illetően.  A 

kereszttáblában látható, hogy 113 vállalat (51,1%) esetében mindkét állítás jellemző.  

Mindösszesen 28 kitöltő (12,7%) esetében nincsen összefüggés a kettő változó között.  A 

kapcsolat szignifikáns, nincsen limitáló tényező és a változók közötti kapcsolat mértéke erős.  

A jövőre vonatkozó hosszú távú vállalati stratégia és a vállalat döntéseivel létrejövő 

befolyásolás között erős kapcsolat van.  Az már csak a vállalaton múlik, hogy a stratégiája 

tükrében, a befolyásolásának az iránya pozitív vagy negatív, de az biztos, ha van vállalati 

stratégia, akkor a külső befolyásolás is célként jelenik meg.  

 

 
Partnercégek döntése és az üzleti kapcsolatok összefüggése  
 

A negyedik kereszttábla a 19. és 20. kérdések változóinak a kapcsolatra irányul.  Mennyire 

jellemző az összefüggés, aközött, hogy  

• a vállalatra a partnercégek döntése határozottan kihat és  

• a vállalat partnercégeinek több mint a felével már több éve kialakult üzleti kapcsolat.   

Ez a kérdőív kérdéseinek az egyenkénti elemzése alapján látszik, hogy a vállalatok inkább a 

régebbi partnercégekkel dolgoznak együtt.  Nyilván kialakult a hosszú távú együttműködés, 

de ezen együttműködés során létrejövő döntések, melyeket a partnercégek hoznak, képesek-e 

kihatni a vállalatra.  A minta nagysága N=221.  A kereszttábla elemzésénél látható, hogy 125 

vállalatnál (56,6%) mindkét állítás jellemző, így van összefüggés a változók között.  A 

táblázatból leolvasható, hogy 16 esetben (7,2%) csak azon cégek aránya, ahol egyik ismérv 

sem teljesül.  A változók között fennáll a szignifikáns kapcsolat és limitáció sincsen a 

kereszttáblában.  Összegezve az állítható a kereszttábla tükrében, hogy amennyiben egy 

vállalatban a partnercégek felével az üzleti kapcsolat több éve fennáll, folyamatos az 

együttműködés, akkor a partnercégekben meghozott döntések határozottan kihatnak a 

vállalatra.  Ez az igazolás az fenti kereszttáblák tükrében, még inkább alátámasztja a 
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hipotézist, hiszen, ha a vállalat a régi partnercégeivel dolgozik, akkor a partnercégek is 

képesek hatni a vállalatra, tehát a partnercégek stratégiája is hat a vállalat stratégiájára.  Az 

ellátási láncokban lévő összekapcsolódásokat ismerve ez az eredmény nagyon is rendben van. 

 

 
Hipotézis igazolása 
 

Hat kérdést vizsgáltam, gyakoriság és kereszttábla elemzéseket statisztikailag elemeztem, 

amelyek során végig szignifikáns eredmények születtek.  Igazoltam, ha a vállalat rendelkezik 

hosszú távú stratégiával a jövőjét illetően, akkor ebben a stratégiában benne vannak a 

partnercégek is.  Ha figyelembe veszi a partnercégeket, akkor tudatosan pozícionálja magát 

azokhoz.  Igazolt, hogy a vállalat képes a partnercégeit pozitív és negatív irányba 

befolyásolni, ami szintén a stratégiájából ered.  Mivel a vállalatra is kihat a partnercégek 

döntése, de a vállalat tudatosan pozícionálja magát ezért függőség és hatalmi helyzet van a 

vállalatok között.  Erre törekszik a vállalat, főleg olyan partnercégeknél, akikkel már több éve 

kialakult üzleti kapcsolata van.  Képesek és tudják is egymást befolyásolni a vállalatok.  

 

Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való alkalmazkodás a vállalatvezetés tudatos 

stratégiájának része.  Az elemzés alapján a H1 hipotézist elfogadom.  

 

 

3.6.2.  H2 
 

H2 – A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci hatalmától. 

 

A H2 hipotézis bizonyításához a kérdőívben lévő 7., 27-28. és 32-34. kérdéseket elemzem, 

ezeknek a kiértékelésével keresem az összefüggéseket.  A hipotézis vizsgálatához az igazoló 

kérdések bemutatása elengedhetetlen, illetve van olyan gyakoriságot mutató statisztikai 

táblázat, amit ki kell emelni.  Az alkalmazott módszerek közül a gyakoriságot, korrelációt 

használom.  A kérdések válaszaiból készült statisztikai elemzés összefüggései alátámasztják a 

hipotézist. 
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Hipotézishez kapcsolódó kérdések 
 

A 27-es kérdéssel kezdem a vizsgálatot.  A kérdés összetett.  Minden gazdasági szervezetben 

fellelhető a hatalom megléte.  Ön szerint hány százalékban ered a hatalom az alábbi 

tényezőkből?  Hat lehetséges választ adtam meg:  vállalat mérete, vállalat tudása, vállalat 

tőkéje, vállalat jogai, vállalat kapcsolatrendszere és egyéb.  A válaszadó 100%-ot osztott fel a 

fentiek között, és a saját vállalatban lévő hatalom forrásával kapcsolatban ad információt.  A 

válaszokat összegeztem, a 20. ábra mutatja a kapott eredményeket.   

 

20. ábra:  Hatalom forrása a vállalatban 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 
A hatalom forrása leginkább a vállalat tőkéjére és méretére vezethető vissza.  A hipotézis 

értelmében ezt a kettőt tekintem a piaci hatalom alapjának.  Ez a kérdőívben, mérhető 

formában a 7. kérdésben jelenik meg, azaz a vállalat éves árbevétele a mérvadó a piaci 

hatalom kérdéskörénél.  A cégdemográfiai kérdések a vállalat méretét az alkalmazottak száma 

szerinti besorolásban mutatják, ez a 4. kérdés.  Az ábra alapján vannak további tényezők is, 

mert a hatalomnak egyéb eredői is vannak, de a kapott eredmények alapján az árbevételt 

vizsgálom a piaci hatalom igazolására.   

 

A vállalat 2011-es naptári évre vonatkozó árbevételére a kérdőív 7. kérdése utal.  A 

cégdemográfiai kérdéseknél részletesen elemzem a válaszokat, ezt a 16. ábra szemlélteti.  A 
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második hipotézis miatt kiemelném, hogy a vállalatok 58,8%-a 1 milliárd forintnál nagyobb 

éves árbevétellel rendelkezett 2011-ben, azaz a 7 lehetséges kategóriából a három 

legnagyobba tartozik.  Az árbevétel nagysága utal a piaci hatalomra, az alábbi összefüggések 

során ez bizonyítást nyer.  

 

A vállalatban érzékelhető a partnercégektől való függőség.  A 28. kérdés válaszai a következő 

módon alakulnak.  15 vállalatra (6,8%) egyáltalán nem jellemző, 26 vállalatra (11,8%) inkább 

nem jellemző, 71 vállalatra (32,1%) jellemző is meg nem is, 81 vállalatra (36,7%) inkább 

jellemző és 28 vállalatra (12,7%) teljes mértékben jellemző az állítás.  Összegzés után jobban 

látszik, hogy a vállalatok 18,6%-a nem érez függést a partnercégeitől, míg 49,4% határozottan 

felismeri, hogy a vállalat is függ a partnercégektől.  Az eredmények az ellátási láncok 

esetében jól szemlélik, hogy a vállalat és a partnercégek együttműködése oda-vissza 

függőséget okoz.  Valamelyik irányban nagyobb a függőség, de a kölcsönös együttműködés 

minden szereplőre kihat.  

 

A vállalatok válaszai alapján több következtetést is le lehet vonni a 32. kérésből.  Minél 

nagyobb a vállalat bevétele, annál több feltételt mer szabni a partnercégeknek.  Az állítás 

összekapcsolja a pénzügyi lehetőségeket és a befolyásolást.  Bár evidenciának tűnhet a 

kérdés, mégis érdemes önmagában és más kérdésekkel együtt vizsgálni a válaszokat.  13 

vállalatra (5,9%) egyáltalán nem jellemző, 36 vállalatra (16,3%) inkább jellemző, 71 

vállalatra (32,1%) jellemző is meg nem is, 61 vállalatra (27,6%) inkább jellemző és 40 

vállalatra (18,1) teljes mértékben jellemző a feltevés.  A válaszokat érdemes csoportosítani.  

A vállalatok 22,2%-a alapján biztos, hogy nem jellemző, de 45,7%-ánál biztos, hogy van 

összefüggés a bevétel és a feltételek megszabása között.  Meg kell említeni, hogy a vállalatok 

32,1%-ánál semleges válasz érkezett, nem akartak állást foglalni.  Ez további összehasonlító 

elemzést von maga után.  

 

Az előző kérdés logikáját követi a 33. kérdés.  Minél nagyobb a vállalat bevétele, annál 

nagyobb befolyása van a vállalatnak az ellátási láncban lévő partnercégekre.  6 vállalat (2,7%) 

szerint egyáltalán nem jellemző, 22 vállalat (10%) szerint inkább jellemző, 61 vállalat 

(27,6%) szerint jellemző is meg nem is, 83 vállalat (37,6%) szerint inkább jellemző és 49 

vállalat (22,2%) szerint teljes mértékben jellemző az állítás.  A vállalatok 59,8%-ában biztos, 

hogy jellemző, hogy az egyre nagyobb vállalati bevétel mellé egyre nagyobb befolyásolás 

párosul, ami az ellátási lánc partnercégeit érinti. 
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Minél nagyobb befolyása van a vállalatnak a partnercégekre, annál inkább törekszik a vállalat 

ezen állapot fenntartására.  A 21. ábra szemlélteti a 34. kérdéshez tartozó gyakoriságot.  

Összesen a vállalatok 2,7%-ában nem jellemző az állítás, de 69,2%-ában jellemző az 

összefüggés.  Ha nagy befolyása van a vállalatnak a partnercégekre, akkor ezt az állapotot 

fent szeretné tartani.  Ez azt is jelenti, hogy magától nem adja fel a vállalat a partnercégek 

befolyásolását, egy ilyen hatalmi helyzetben nem is szolgálná a vállalat érdekét.  Ez a kérdés, 

illetve a válaszok ilyen arányú igazolása is mutatja, hogy sok esetben függőség van a vállalat 

és a partnercégek kapcsolatában. 

 

21. ábra:  A vállalatnak a partnercégekre való befolyása és az állapot fenntartása 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

 

Feltételszabás és befolyásolás a bevétel alapján 
 

A korrelációt a változók közötti lineáris kapcsolat igazolására használom, megmutatja, ha az 

egyik változó módosul, akkor a másik változó ugyanúgy módosul.   

• Minél nagyobb a vállalat bevétele, annál több feltételt mer szabni a partnercégeknek, 

illetve 

• minél nagyobb a vállalat bevétele, annál nagyobb befolyása van a vállalatnak az 

ellátási láncban lévő partnercégekre.   

A 32. és 33. kérdések állításai összetettek, mégis kettő változóról van szó, ezeknek a 

kapcsolata a lényeges.  A korrelációs táblázat szignifikáns kapcsolatot jelez és rámutat a 

nagyon erős kapcsolat meglétére, r=0,726.  Ezt az eredményt a 6. táblázat szemlélteti.  A 

kapcsolat előjele pozitív, így kijelenthető, hogy nagyobb árbevétel tükrében a vállalat több 
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feltételt mer szabni a partnercégeknek és a befolyása is nagyobb az ellátási láncban lévő 

partnercégekre.  Ez a gyakorlatban is érzékelhető, hiszen egy multinacionális vállalat nagy 

bevétel mellett érthetően arányában több feltételt mer szabni egy kisebb partnercégnek, ami 

például egy bizonyos alkatrész beszállítását látja el. 

 

6. táblázat:  Feltételszabás és befolyásolás kapcsolata a bevétel alapján 
 

 

32. Minél nagyobb a 
vállalat bevétele, annál 

több feltételt mer 
szabni a 

partnercégeknek. 

33. Minél nagyobb a 
vállalat bevétele, annál 

nagyobb befolyása van a 
vállalatnak az ellátási 

láncban lévő 
partnercégekre. 

32. Minél nagyobb a 
vállalat bevétele, annál 
több feltételt mer 
szabni a 
partnercégeknek. 

Pearson Correlation 1 ,726** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

280,760 183,452 

Covariance 1,276 ,834 
N 221 221 

33. Minél nagyobb a 
vállalat bevétele, annál 
nagyobb befolyása van 
a vállalatnak az ellátási 
láncban lévő 
partnercégekre. 

Pearson Correlation ,726 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

183,452 227,222 

Covariance ,834 1,033 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

 

Feltételszabás és a befolyásolás fenntartása 
 

• Minél nagyobb a vállalat bevétele, annál több feltételt mer szabni a partnercégeknek, 

illetve 

• minél nagyobb befolyása van a vállalatnak a partnercégekre, annál inkább törekszik a 

vállalat ezen állapot fenntartására.   

Ismét két változó összefüggését kell bizonyítani, a kérdőívben ezekre a 32. és 34. kérdések 

keresik a választ.  Ha ezeket az állításokat megfigyeljük a korrelációs táblázatban, akkor 

látható a szignifikáns kapcsolat.  A változók között közepes kapcsolat létezik, r=0,395, az 

előjele pozitív, így állítható, hogy nagyobb vállalati árbevétel mellett jellemzően több feltételt 

mer szabni a vállalat a partnercégeinek és a partnercégekre gyakorolt befolyását jellemzően 

fenn kívánja tartani.  A nagyobb vállalat, a nagyobb bevételével feltételeket szabhat a 

partnercégeknek és ezt a befolyásolást fenn kívánja tartani.  Ha kialakult az alá- és 
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fölérendeltség, a vállalat nyertes pozícióban van, akkor magától nem fog változtatni ezen a 

helyzeten.  Fenntartja a folyamatos üzleti befolyását a vállalat, teszi ezt azért, hogy ezt az 

eszközt is bevetve elérje a célját.   

 

 

Befolyásolás mértéke és fenntartása a bevétel tükrében 
 

A többi tényezőt is megvizsgálom. 

• Minél nagyobb a vállalat bevétele, annál nagyobb befolyása van a vállalatnak az 

ellátási láncban lévő partnercégekre, illetve  

• minél nagyobb befolyása van a vállalatnak a partnercégekre, annál inkább törekszik a 

vállalat ezen állapot fenntartására.   

Ismét kettő változót, a 33. és 34. kérdések kapcsolatát kell elemezni.  A korrelációs tábla 

alapján látható a korreláció megléte, a kapcsolat szignifikáns, r=0,436, azaz közepes 

korrelációs kapcsolatot jelez.  A korreláció előjele pozitív.  Minél nagyobb a vállalat bevétele, 

annál nagyobb befolyást gyakorol az ellátási láncban lévő partnercégekre és a nagyobb 

befolyásolás tükrében a vállalat továbbra is fenn akarja tartani ezt az állapotot a 

partnercégekkel szemben.  Ez hasonló az előző állításokhoz, de logikailag mégis kicsit többet 

árul el a kapcsolat, hiszen a befolyásolás fenntartása mindaddig megmarad, amíg fennáll a 

magas vállalati árbevétel. 

 

 

Vállalati bevétel és a függőség kapcsolata 
 

A hipotézis igazolásához több kérdés kapcsolatát vizsgálom, de itt már nem csak a kérdések 

közötti összefüggés, hanem a vállalat jellemzői is megjelennek.  A cégdemográfiai részből 

fontosnak tartom a vállalat 2011-es naptári évben realizált árbevételének az elemzését.  A 7. 

kérdés és a 28. kérdés kapcsolatát is korrelációval vizsgálom.   

• Az árbevétel és  

• a vállalatban érzékelhető partnercégektől való függőség  

egy-egy változót jelent, melyek között összefüggés és szignifikáns kapcsolat van.  A 

korrelációs táblázat gyenge-közepes korrelációt mutat a változók között, r=-0,196, az előjel 

negatív.  Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb a vállalat 2011-es naptári évre vonatkozó 

árbevétele, annál kisebb mértékben érezhető a vállalatban a partnercégektől való függőség.  
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Ezt persze másik szemszögből is lehet vizsgálni, mely szerint kisebb árbevétel esetén nagyobb 

a partnercégektől való függés.  Ez az állítás logikailag is tökéletesen egybeesik a fenti 

állításokkal, bár ott a változók közötti pozitív előjelű kapcsolatnak volt bizonyító ereje. 

 

 

Hipotézis igazolása 
 

Hat különböző kérdés statisztikai vizsgálata és a cégdemográfiai jellemzők alapján 

szignifikáns eredmények születtek.  A tényezők összefüggései között van nagyon erős 

kapcsolat is, de közepes korreláció is igazolja az állításokat.  Az előjelek közül, mind a 

pozitív, mind pedig a negatív is alátámasztja az árbevétel tükrében a befolyásolás tényét.  

Igazoltam, hogy a nagyobb vállalati árbevétel, nagyobb piaci hatalmat jelent, ami a vállalat és 

a partnercégek közötti hatalmi pozíció alapja.  Ha a vállalat árbevétele 1 milliárd forint feletti, 

akkor már hatalmi tényezőként tünteti fel magát és ki is használja ezt a lehetőségét a 

partnercégek befolyásolására és a függőségének fenntartásában.  A vállalat nem is óhajtja ezt 

az állapotot megszüntetni, az előnyeire koncentrál.  Igazolt, hogy a piaci hatalom nagysága és 

az egyre nagyobb árbevétel mértéke összefügg a vállalatnak az ellátási láncban lévő 

partnercégekkel szembeni hatalmi pozíciójával.  Összefoglalva, bizonyított a kapcsolat a 

magas árbevétel, piaci hatalom megléte, a partnercégekkel szembeni függőség és befolyásolás 

kialakítása és ezen állapot folyamatos fenntartása között.   

 

A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci hatalmától.  Az 

elemzés alapján a H2 hipotézist elfogadom. 

 

 

3.6.3.  H3 
 

H3 – A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban, 

mert a domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését. 

 

A H3 hipotézis bizonyításához a kérdőív 26., 35. és 38-40. kérdéseit elemzem, ezeknek a 

kiértékelésével keresem az összefüggéseket.  Az alkalmazott módszerek közül a gyakoriságot, 

korrelációt és a kereszttábla-elemzést használom.  Az említett kérdések válaszai utalnak a 



88 
 

hatalom és a hálózatosodás folyamataira és az ellátási lánc bővülésének gátolására.  A 

statisztikai kiértékelések során a hipotézis első és második állítására is kapok eredményeket. 

 

 

Hipotézishez kapcsolódó kérdések 
 

A 26. kérdés rámutat az együttműködés fontosságára.  Mennyire fontos a vállalatnak a 

partnercégekkel való szoros együttműködés?  A válaszokat a 22. ábra szemlélteti.  3 vállalat 

számara (1,4%) egyáltalán nem fontos, 2 vállalatnak (0,9%) részben fontos, 56 vállalatnak 

(25,3%) fontos és 160 vállalatnak (72,4%) nagyon fontos az állítás.  Összesítve, a vállalatok 

97,7%-ának fontos vagy nagyon fontos a szoros együttműködés, amit az ellátási lánc 

partnercégeinek egymásra való utaltsága és folyamatos együttműködése is magyaráz.   

 

22. ábra:  Vállalat és a partnercégek együttműködése 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

Ha növekszik a vállalat bevétele, akkor bővítene a saját üzleti területéhez képest más 

szegmensekben is.  A 35. kérdés érzékelteti, hogy a fejlődő vállalat belevágna-e más, jelen 

helyzetben a tevékenységétől némileg eltérő ágazatba vagy folyamatba.  A válaszok alapján 

20 vállalatra (9%) egyáltalán nem jellemző, 25 vállalatra (11,3%) inkább nem jellemző, 46 

vállalatra (20,8%) jellemző is meg nem is, 88 vállalatra (39,8%) inkább jellemző és 42 

vállalatra (19%) teljes mértékben jellemző.  A válaszok csoportosítása alapján látszik, hogy a 

vállalatok 20,3%-a nem bővítene más szegmensekben, de a válaszadók 58,8%-ára jellemző a 

más irányú bővítési szándék.   

 

1% 
1% 25% 

73% 

Vállalatnak a partnercégekkel való szoros 
együttműködésének fontossága 

egyáltalán nem fontos (3 db vállalat) 

részben fontos (2 db vállalat) 

fontos (56 db vállalat) 

nagyon fontos (160 db vállalat) 
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A vállalat felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit.  A kérdőívet közepes és 

nagy vállalatok töltötték ki, ezért feltételezem, hogy a 38. kérdésre több a jellemző, mint a 

nem jellemző válasz.  A 23. ábra mutatja a válaszok pontos arányát.  2 vállalatra (0,9%) 

egyáltalán nem jellemző, 18 vállalatra (8,1%) inkább nem jellemző, 58 vállalatra (26,2%) 

jellemző is meg nem is, 80 vállalatra (36,2%) inkább jellemző és 63 vállalatra (28,5%) teljes 

mértékben jellemző ez a kijelentés.  Kiemelném, hogy összesítve csupán a vállalatok 9%-ára 

nem jellemző, míg 64,7%-ára jellemző, hogy felismerték az ellátási láncban való 

együttműködés előnyeit.  Ez az ellátási láncok működését nézve megfelelő eredmény, bár 

kihangsúlyoznám, hogy későbbi kutatásokban érdemes lenne felkutatni azokat az okokat, 

amelyek alapján a többi vállalatnak nem feltétlenül előnyös az együttműködés.   

 

23. ábra:  Az ellátási láncban való együttműködés előnye

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 
Minél nagyobb a vállalat hatalma, annál inkább törekszik a beszerzés és az eladás 

folyamatainak kontrollálására.  A 39. kérdésben 4 vállalatra (1,8%) egyáltalán nem jellemző, 

9 vállalatra (4,1%) inkább nem jellemző, 16 vállalatra (7,2%) jellemző is meg nem is, 110 

vállalatra (49,8%) inkább jellemző és 82 vállalatra (37,1%) teljes mértékben jellemző a 

kijelentés.  Az összesítés szerint a vállalatok 5,9%-ára nem jellemző, de 86,9%-ára jellemző, 

hogy minél nagyobb a hatalom a lánctagokra, annál inkább törekszik a vállalat a beszerzés és 

az eladás, tehát az ellátási lánc folyamatainak a kontrollálására.  

 

Minél nagyobb a partnercégek hatalma, annál inkább kontrollálják a beszerzés és az eladás 

folyamatait.  A 40. kérdés az előzőnek a logikai fordítottja, de a válaszok alapján ugyanazt a 

következtetést lehet itt is levonni.  11 vállalatra (5%) egyáltalán nem jellemző, 19 vállalatra 

(8,6%) inkább nem jellemző, 63 vállalatra (28,5%) jellemző is meg nem is, 89 vállalatra 

1% 

8% 

26% 

36% 

29% egyáltalán nem jellemző 

inkább nem jellemző 

jellemző is meg nem is 

inkább jellemző 

teljes mértékben jellemző 
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(40,3%) inkább jellemző és 39 vállalatra (17,6%) teljes mértékben jellemző az állítás.  

Összesítés után, figyelmen kívül hagyva a középső választ, megállapítható, hogy a vállalatok 

13,6%-a nem, míg 57,9% igen is összekapcsolja a partnercégek hatalmának a nagyságát a 

beszerzés és az eladás folyamatainak a kontrolljával.  Az előző kérdés és az itt látható 

eredmény alapján legalább 57,9%os biztossággal kijelenthető, hogy legyen akármilyen cég is, 

akinek hatalma van, az törekszik az ellátási lánc folyamatainak a teljes kontrollálására. 

 

 

Együttműködés és integrálódás az ellátási láncban 
 

Kereszttábla igazolja a hipotézishez tartozó kérdések kapcsolatát.  A 26. és 38. kérdések a 

következők:   

• mennyire fontos a vállalatnak a partnercégekkel való szoros együttműködés, illetve 

• a vállalat felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit.   

Tehát ha a vállalatnak fontos az együttműködés, akkor ennek az ellátási láncban is igaznak 

kell lennie.  221 válasz alapján 143 vállalat esetében (64,7%) jellemző, hogy a vállalatnak 

fontos a partnercégekkel való szoros együttműködés és az ellátási láncban is látja a vállalat az 

együttműködés előnyeit.  Nagyon kicsi különbségnek tűnik a kettő állítás, de pont ez világít 

rá, hogy a partnerekkel jól együttműködő vállalat képes integrálódni is.  Erre a kereszttábla 

szerint 5 vállalat (2,3%) abszolút nem képes, ez esetben mindkét változó nemleges.  A 

kereszttábla egy feltétele sérül, de a változók között szignifikáns kapcsolat van, sőt a 

kapcsolat erőssége közepes.  A hipotézis egy részét nem igazolja a kereszttábla eredménye, 

mert jellemzően nem gátolja az együttműködést, folyamatos bővülést az a vállalat, ami képes 

a partnercégeivel folyamatosan együtt dolgozni.  Ez a kereszttábla pont a hipotézis 

ellenkezőjét támasztja alá, azaz a vállalat elősegíti az együttműködést és a lánc folyamatos 

bővítését.  

 

 

Vállalati bővítés és együttműködés az árbevétel szerint 
 

A 35. és 38. kérdések kapcsolatát korrelációval vizsgálom.  A kapcsolat megléte a lényeges és 

a kapcsolat előjele.  Az állítások a következők:   

• ha növekszik a vállalat bevétele, akkor bővítene más szegmensekben is és  

• a vállalat felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit.   
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Mind a 221 válaszadó szerepel a mintában, a kettő változó között a korrelációs tábla alapján 

szignifikáns kapcsolat van.  Az r=0,202 érék közepes kapcsolat meglétére utal, az előjel 

pozitív.  Ez azt jelenti, hogy az ellátási láncban lévő vállalat számára a növekvő árbevétel 

mellett jellemzően bővítene más szegmensekben is és ez a vállalat felismerte a 

partnercégekkel való együttműködés előnyeit.  Nagyon fontos a korreláció megléte és a 

pozitív előjel.  A növekvő árbevétel a piaci hatalom növekedését is jelenti, ami összefügg a 

hatalmi pozícióval.  A hipotézist ez a kapcsolat is cáfolja.    

 

 

Együttműködés és kontroll kapcsolata az ellátási láncban 
 

A 38. és 39. kérdések összefüggésére világít rá a kereszttábla.  A kettő állítás:   

• a vállalat felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit, illetve  

• minél nagyobb a vállalat hatalma, annál inkább törekszik a beszerzés és az eladás 

folyamatainak kontrollálására.   

Kettő változóról van szó, arra keresem a választ, hogy a hipotézis első állítása alapján az 

együttműködés és a hatalom eszköze, a kontroll, egymást erősítő vagy gyengítő tényezők.  A 

minta nagysága N=221, a tábla alapján látszik a változók közötti összefüggés.  130 vállalatnál 

(58,8%) jellemző, hogy a vállalat felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit 

és nagyobb hatalom mellett törekszik a beszerzés és az eladás folyamatainak kontrollálására.  

A kapcsolat fennáll, igazolható az összefüggés megléte, mert csak 16 válaszadóra (7,2%) nem 

jellemző a változók kapcsolata, hiszen mindegyik ismérv nemleges.  A kapcsolat szignifikáns 

és a statisztikai feltételek teljesülnek.  Megállapítottam, ha a vállalat felismerte az ellátási 

láncban való együttműködés előnyeit, akkor törekszik a hatalomra, ha ezt elérte, akkor 

kontrollálni akarja a beszerzés és az eladás folyamatait.  A vállalat érdeke az ellátási lánc 

bővülése, célja a hatalom és a kontroll megszerzése.  A hipotézist részben cáfolja ez az 

összefüggés, hiszen a hatalom és az együttműködés, tehát a hálózatosodás nem egymás ellen 

irányuló folyamatok.  

 

 

Hatalom és kontroll kapcsolata 
 

A hatalom és a kontroll kapcsolata a 39. és 40. kérdések kereszttábláján keresztül 

szemléltethető.    
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• Minél nagyobb a vállalat hatalma, annál inkább törekszik a beszerzés és az eladás 

folyamatainak kontrollálására és  

• minél nagyobb a partnercégek hatalma, annál inkább kontrollálják a beszerzés és 

eladás folyamatait.   

A két változó egy tényre keresi a választ.  Ahol a hatalom, ott van a kontroll is.  Ez 

vonatkozik a vállalatra vagy a partnercégre, a kontrollált terület meg lehet szinte bármi, de 

jellemzően a beszerzés és az eladás, mert ezeken a területeken keresztül érintkezik egy cég 

egy másikkal, azaz ezeken a pontokon lehet a saját elképzeléseknek érvényt adni.  

Szignifikáns kapcsolat áll fenn a változók között.  121 vállalatra (54,8%) mindegyik állítás 

igaz, míg 22 vállalatnál (10%) egyik változó sem.  A 7. táblázatban lévő statisztikai 

kalkulációk mutatják a pontos értékeket.  A jellemzően egy-egy igaz és hamis verziótól most 

eltekintek, mert itt nincsen nagy jelentősége.  Az elemzés alapján bizonyított, a hatalom mellé 

kontroll is párosul.  Minél inkább hatalma van a vállalatnak, annál inkább kontrollálni akarja 

az üzleti folyamatokat az ellátási láncban.  Ez az állítás igaz és ebből logikailag következik, 

hogy a hatalommal rendelkező vállalat fenn kívánja tartani ezt az állapotot. 

 

7. táblázat:  A hatalom és a kontroll kapcsolata   

 

40. Minél nagyobb a partnercégek 
hatalma, annál inkább kontrollálják a 

beszerzés és eladás folyamatait. 
Total nem jellemző jellemző 

39. Minél nagyobb a 
vállalat hatalma, annál 
inkább törekszik a 
beszerzés és az eladás 
folyamatainak 
kontrollálására. 

nem jellemző Count 22 7 29 
% of Total 10,0% 3,2% 13,1% 

jellemző Count 71 121 192 
% of Total 32,1% 54,8% 86,9% 

Total Count 93 128 221 
% of Total 42,1% 57,9% 100,0% 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 15,628 1 a ,000   
Continuity Correction 14,074 b 1 ,000   
Likelihood Ratio 15,754 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

15,558 1 ,000   

N of Valid Cases 221     
            a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,20. 
            b. Computed only for a 2x2 table 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  
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Hipotézis igazolása 
 

A kérdőív öt kérdését felhasználva és a statisztikai módszerek közül a gyakoriság, korreláció 

és kereszttábla eszközök segítségével több változó kapcsolata is igazolt.  Szignifikáns 

eredmények igazolják, hogy jellemzően fontos a vállalatnak a partnercégekkel való szoros 

együttműködés.  Az ellátási láncban ez napi kapcsolatot jelent a partnercégekkel, 

összekapcsolódás és hálózatosodás mellett.  A vállalat felismerte az együttműködés előnyeit 

is, sőt növekvő vállalati bevétel mellett, más szegmensekbe való belépés, bővítés is 

elképzelhető.  A magas árbevételből adódóan a vállalat piaci hatalma nem gátolja a 

hálózatosodást, hanem pont, hogy ösztönzi.  A hipotézis első része ezért hamis, tehát a 

hatalom és a hálózatosodás nem egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban.  

Igazolt, hogy a vállalatok együttműködnek, de a nagyobb hatalom mellett még nagyobb 

kontrollra akarnak szert tenni.  A vállalatnak nem célja, hogy gátolja a lánc bővülését, inkább 

a beszerzést és eladást szeretné kontrollálni.  A hipotézis második fele sem bizonyítható.  A 

partnercégek is törekednek a hatalomra és a kontrollra, ezt szintén a folyamatos 

együttműködés és bővítés mellett képzelik el.  A vizsgálat arra enged következtetni, hogy a 

domináns vállalatnak is előnyös a hálózatszerű működtetés.  

 

A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban, mert a 

domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését.  Az elemzés 

alapján a H3 hipotézist elvetem. 

 

 

3.6.4.  H4 
 

H4 – A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és sikerességétől függ az 

ellátási lánc versenyképessége. 

 

A H4 hipotézis bizonyításához a kérdőív 43., 46-47., 49. és 57. kérdéseit elemzem, ezeknek a 

kiértékelésével keresem az összefüggéseket.  Az alkalmazott módszereket az egyszerű 

statisztikától, a gyakoriságtól, a korreláció elemzéséig használom.  A kérdések válaszai 

segítségével logikai sorrendben elemzem a befolyásolás és versenyképesség tényezőit, majd a 
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hatalommal rendelkező vállalat ismérveit vetem össze a versenyképességgel.  Statisztikai 

kiértékelések szemléltetik az eredményeket. 

 

 

Hipotézishez kapcsolódó kérdések 
 

A vállalati válaszadások szerint is vizsgálni kell, hogy mit értenek befolyásolás alatt a 

kérdőívet kitöltők.  A 43. kérdés arra keresi a választ, hogy mely tényezőkkel képes a vállalat 

a legfontosabb partnercégeit befolyásolni.  Ez a beszállító, gyártó, vevő hármasa közül 

bármelyik irányba érvényes lehet.  A kérdőív eredményeit a 24. ábra szemlélteti.  Ki kell 

emelni, hogy 39% szerint a termékek és szolgáltatások minőségével, 27% szerint az üzleti 

magatartással lehet leginkább befolyást elérni.  A vállalatok 19%-a a fizetés pontosságát, 

15%-a a szállítás pontosságát, azaz a kiszolgálást tartja befolyásoló tényezőnek.  A 

kérdőívben lehetőség volt az egyéb kategóriába bármit beírni, egy említés érkezett és a 

kategória megnevezéseként az erőt adta meg a válaszadó.  Az ábrán lévő 0% az egy vállalatot 

jelent, valójában a 0,45% az érték, de a kerekítése miatt mutat 0%-ot a diagram.   

 

24. ábra:  Partnercégek befolyásolásának tényezői 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A vállalatok közötti befolyásolás tényezői után az 57. kérdés logikailag továbbmegy, mely 

szerint a vállalat versenyképességének a legfontosabb tényezőit veszi szemügyre.  Azért is 

ebben a sorrendben vizsgálom a kérdéseket, mert az ellátási láncban a vállalatok befolyásolják 

egymást, de közösen törekszenek a versenyképességre.  Ha rossz a befolyásolás iránya, akkor 

ez kihat a versenyképességre is.  Az ellátási lánc versenyképességének az alapja a vállalati 
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versenyképesség.  A 25. ábra alapján a vállalatok 30%-a a megfelelő minőséget, 20%-a a 

pontos vevői kiszolgálást, 17%-a a megfelelő terméket, 16%-a a megfelelő árat, 12%-a a 

folyamatos termékfejlesztést és 5%-a az innováció és kutatás tényezőket véli a 

versenyképesség alapjának.  A kettő kérdés kapcsolata egyértelműen látszik.  A vállalatok 

leginkább a termékek és szolgáltatások minőségével és az üzleti magatartással befolyásolják 

egymást és ugyan ezek a legfontosabb tényezők a versenyképességnél is.  Ezt úgy is lehet 

értelmezni, hogy a versenyképesség miatt befolyásolják egymást a vállalatok.  Felismerik, 

hogy a megfelelő minőség és pontos vevői kiszolgálások hosszú távon az egész ellátási lánc 

sikeres működését segítik.  

 

25. ábra:  A vállalat versenyképességének a legfontosabb tényezője 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A legfontosabb partnercégek sikerének forrása maga a vállalat.  A 46. kérdés arra utal, hogy a 

vállalattal folyamatosan együttműködő partnercégek úgy lesznek sikeresek, ha a vállalat is 

sikeres.  Ez azt feltételezi, hogy inkább a partnercégek függenek a vállalattól.  Mivel a 

kitöltők között van beszállító, gyártó és vevő vállalat is, az eredmény azt szemlélteti, hogy 

mennyire a saját vagy inkább a partnercég okoz sikert az együttműködésben.  14 vállalatra 

(6,3%) egyáltalán nem jellemző, 38 vállalatra (17,2%) inkább nem jellemző, 64 vállalatra 

(29%) jellemző is meg nem is, 61 vállalatra (27,6%) inkább jellemző és 44 vállalatra (19,9%) 

teljes mértékben jellemző a kijelentés.  A válaszokat csoportosítva azt lehet állítani, hogy a 

vállalatok 23,5%-a esetében maga a partnercég alakítja a saját sikerességét.  A vállalatok 

47,5%-a viszont azt állítja, hogy a vállalat sikeressége kihat a partnercégekre, ha a vállalat 

sikeres, akkor ezért sikeres lesz a partnercég is.  Mivel inkább nagyvállalatok adták a 
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válaszokat, ezért ez a válasz rendben is van.  Elég arra gondolni, hogy a nagyobb gyártó 

vállalat kisebb beszállítója függésben van.  

 

A 47. kérdés szerint a vállalat rendelkezik a termékek versenyképességével kapcsolatos 

összes információval.  3 vállalatra (1,4%) egyáltalán nem jellemző, 4 vállalatra (1,8%) inkább 

nem jellemző 34 vállalatra (15,4%) jellemző is meg nem is, 119 vállalatra (53,8%) inkább 

jellemző és 61 vállalatra (27,6%) teljes mértékben jellemző az információ megléte.  A 

válaszok csoportosítása után látható, hogy a vállalatok 81,4%- jellemzően ismeri a terméket, 

megvan az összes információ a versenyképességgel kapcsolatban.  Ez azért fontos, mert a 

vállalat felismeri a saját termékének az előnyét és eleve pozícionálja a konkurens 

termékekhez.  Információ adott, persze ezt a vállalat megszerzi, de az ellátási láncban a 

vállalatok összefonódása révén az információt a lánc bármelyik tagja meg tudja osztani a 

másik vállalattal. 

 

A vállalat bevételének nagysága adja meg a vállalat versenyképességének a mértékét.  A 49. 

kérdés válaszait a 26. ábra szemlélteti.  17 vállalatra (7,7%) egyáltalán nem jellemző, 37 

vállalatra (16,7%) inkább nem jellemző, 53 vállalatra (24%) jellemző is meg nem is, 81 

vállalatra (36,7%) inkább jellemző és 33 vállalatra (14,9%) teljes mértékben jellemző ez az 

összefüggés.  A vállalatok 51,6%-a szerint a bevételek nagysága összefügg a vállalat 

versenyképességével, vélhetően, minél nagyobb az árbevétel, annál versenyképesebb a 

vállalat.  Ezzel csak a vállalatok 24,4%-a nem ért egyet, szerintük feltételezhetően más 

tényezői is lehetnek a vállalati versenyképességnek.  

 

26. ábra:  A vállalat bevételének nagyságának és versenyképességének a kapcsolata 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  
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Befolyásolás és a versenyképesség tényezői 
 

A 43. és 57. kérdések válaszainak az összefüggését emelem ki, mivel az eredmények nagyon 

hasonlóak.   

• A vállalat a legfontosabb partnercégeit leginkább a termékek és szolgáltatások 

minőségével és az üzleti magatartással tudják befolyásolni.   

Ez a kettő tényező meghatározza a vállalatok 66%-át.   

• A versenyképesség legfontosabb tényezői közül az első kettő a megfelelő minőség és 

a pontos vevői kiszolgálás,  

ezek összesen a vállalatok 50%-ra jellemzőek.  Teljesen azonos tényezőket emelnek ki a 

válaszadók.  Az összefüggés abban áll, hogy amivel befolyásolnak a vállalatok más 

partnercégeket az teljesen megfelelő tényező a versenyképesség fenntartásához.  Úgy is lehet 

fogalmazni, hogy az erősebb láncszem, a hatalommal rendelkező vállalat a versenyképesség 

szempontját figyelembe véve nyomást gyakorol a partnercégekre, hogy azonos tényezők 

mellett a beszállító, gyártó és vevő vállalatok közösen versenyképesek és sikeresek legyenek.  

 

 

Versenyképesség és a vállalati siker forrása 
 

A 47. és 46. kérdések összefüggését korrelációval vizsgálom.   

• A vállalat rendelkezik a termékek versenyképességével kapcsolatos összes 

információval és  

• a legfontosabb partnercégek sikerének forrása maga a vállalat.   

A kettő állítás úgy függ össze, ha a vállalat ismeri a termékét és tudja, hogy miért 

versenyképes, akkor ez a versenyképesség kihat a partnercégre is, ami viszont a vállalat 

versenyképessége miatt sikeres.  A minta nagysága 221 vállalat, a kettő változó között a 

korrelációs tábla alapján szignifikáns kapcsolat van.  Az r=0,307 közepes kapcsolat meglétére 

utal, az előjel pozitív.  Minél inkább jól informált a vállalat a termékének a 

versenyképességével kapcsolatban, annál inkább ez a saját sikerét jelenti.  Ebből a sikerből 

merít a partnercég, sőt a partnercég felismeri, hogy a versenyképes termék pozitívan hat a 

saját vállalatára is. 
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Vállalati bevétel és a versenyképesség kapcsolata 
 

A 49. és 46. kérdések összefüggése szintén bizonyítható a korrelációs tábla segítségével.  A 

kettő változó  

• a vállalat bevételének nagysága adja meg a vállalat versenyképességének a mértékét, 

illetve  

• a legfontosabb partnercégek sikerének forrása maga a vállalat.   

Ha nagyobb az árbevétel, akkor versenyképesebb a vállalat és ez a nagy bevétellel rendelkező 

és versenyképes vállalat a partnercégek sikerének a forrása.  Tehát ez feltételezi, hogy van 

egy nagyvállalat, ami hatalommal is rendelkezik és képes befolyásolni a másik vállalatot a 

pozitív irányba, így a versenyképesség megjelenik a partnercégnél is és az ellátási lánc 

sikeresebb lesz.  A minta ez esetben is 221 vállalatból áll és a szignifikáns kapcsolat miatt 

igazolt a kettő változó között meglévő közepes erősségű kapcsolat, r=0,356.  A 8. táblázat 

szemlélteti az eredményeket.  Az előjel pozitív, tehát minél nagyobb a vállalati árbevétel, 

annál versenyképesebb a vállalat és ezzel pozitívan kihat a partnercégekre.  A hatalommal 

rendelkező, nagy árbevételű vállalat, pozitívan befolyásolja a partnercégek működését és 

versenyképességet okozhat. 

 

8. táblázat:  Vállalati bevétel és a versenyképesség kapcsolata 

 46. A legfontosabb 
partnercégek sikerének 
forrása maga a vállalat. 

49. A vállalat 
bevételének nagysága 

adja meg a vállalat 
versenyképességének 

a mértékét. 
46. A legfontosabb 
partnercégek sikerének 
forrása maga a vállalat. 

Pearson Correlation 1 ,356** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

299,828 105,457 

Covariance 1,363 ,479 
N 221 221 

49. A vállalat bevételének 
nagysága adja meg a 
vállalat 
versenyképességének a 
mértékét. 

Pearson Correlation ,356 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

105,457 291,864 

Covariance ,479 1,327 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  
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Hipotézis igazolása 
 

A fenti kérdések alapján szignifikáns eredmények születtek és bizonyítást nyert, hogy a 

vállalat a legfontosabb partnercégeit a termékek és szolgáltatások minőségével és az üzleti 

magatartással befolyásolja.  Ezek a tényezők egyben a vállalat versenyképességének a 

legfontosabb elemei is.  A statisztikai elemzés szerint a hatalommal rendelkező vállalat 

jellemzően nagy árbevétellel rendelkezik, ez megadja a versenyképesség mértékét.  A vállalat 

ismeri a termékére vonatkozó azon információkat, ami miatt versenyképes, ezt át tudja adni a 

partnercégeknek.  Igazoltam, hogy a partnercégek ennek tükrében lesznek sikeresek, azaz a 

versenyképes vállalat pozitívan hat a partnercég versenyképességére és sikerére.  Közepes 

kapcsolat van a kettő változó között.  Az ellátási láncban a beszállító, gyártó és vevő 

vállalatok együtt kell, hogy versenyképesek legyenek, ennek forrása mindegy, hogy melyik 

vállalatban van, de át kell adnia a tényezőket az összes partnercégnek.  Ez esetben lesz 

versenyképes a láncban lévő cégek összessége.  Összefoglalva igazolt az összefüggés, 

miszerint a nagy árbevételű, hatalommal rendelkező vállalat befolyása és versenyképessége 

kihat az ellátási láncban együttműködő partnercégek versenyképességére. 

 

A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és sikerességétől függ az ellátási 

lánc versenyképessége.  Az elemzés alapján a H4 hipotézis elfogásához a mélyinterjú további 

kérdései szükségesek, azon belül is a stratégia, felelősség és sikeresség kapcsán kapott 

mélyebb összefüggések.  

 

 

3.6.5.  H5 
 

H5 – Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező vállalat versenyképességétől.   

 

A H5 hipotézis bizonyításához a kérdőív 7., 49-51. és 59. kérdéseit vizsgálom.  Az 

összefüggéseket az adatok kiértékelése után megállapítom, az alkalmazott módszereket az 

egyszerű statisztikától, a gyakoriságtól, a korreláció elemzéséig használom.  A kérdések 

válaszait és az ellátási láncban lévő vállalatok versenyképességéről kapott adatokat elemzem.  

Statisztikai kiértékelések szemléltetik az eredményeket. 
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Hipotézishez kapcsolódó kérdések 
 

A vállalat 2011-es naptári évre vonatkozó árbevételére a kérdőív 7. kérdése utal.  A 

cégdemográfiai kérdéseknél részletesen elemzem a válaszokat, ezt a 16. ábra szemlélteti.  A 

negyedik hipotézis miatt ismét kihangsúlyozom, hogy a hatalomnak egyéb eredői is vannak, 

de a kapott eredmények alapján az árbevételt vizsgálom a piaci hatalom igazolására.  A 

vállalatok 58,8%-a 1 milliárd forintnál nagyobb éves árbevétellel rendelkezett 2011-ben, azaz 

a 7 lehetséges kategóriából a három legmagasabba tartozik.  Az árbevétel nagysága utal a 

piaci hatalomra és összefügg a versenyképességgel, a további elemzések során ez bizonyítást 

nyer. 

 

A vállalat bevételének nagysága adja meg a vállalat versenyképességének a mértékét.  A 

kérdőív 49. kérdését a negyedik hipotézis elemzésénél is felhasználtam, a válaszokat a 26. 

ábra szemlélteti.  17 vállalatra (7,7%) egyáltalán nem jellemző, 37 vállalatra (16,7%) inkább 

nem jellemző, 53 vállalatra (24%) jellemző is meg nem is, 81 vállalatra (36,7%) inkább 

jellemző és 33 vállalatra (14,9%) teljes mértékben jellemző ez az állítás.  A vállalatok 51,6%-

a szerint a bevételek nagysága összefügg a vállalat versenyképességével, vélhetően, minél 

nagyobb az árbevétel, annál versenyképesebb a vállalat.  Ezzel csak a vállalatok 24,4%-a nem 

ért egyet, szerintük feltételezhetően más tényezői is lehetnek a vállalati versenyképességnek.  

A H5 hipotézisnél ezt a kérdést a vállalati versenyképességek összefüggése miatt más 

kérdések tükrében is meg kell vizsgálni. 

 

Abban az ágazatban, amiben a vállalat tevékenykedik, jellemzően egy kulcsfontosságú cég 

versenyképessége befolyásolja a többi cég gazdasági eredményét.  Az 50. kérdés 

összefüggése a dominanciára irányul, 34 vállaltra (15,4%) egyáltalán nem jellemző, 49 

vállalatra (22,2%) inkább nem jellemző, 53 vállalatra (24%) jellemzős is meg nem is, 61 

vállalatra (27,6%) inkább jellemző és 24 vállalatra (10,9%) teljes mértékben jellemző.  A 

válaszokat csoportosítva a vállalatok 37,6%-ára jellemző, míg 38,5%-ára nem jellemző, hogy 

a vállalati versenyképesség kihat a partnercég gazdasági eredményére.  Mivel a kérdésre 

kapott eredményekből nem lehet konkrét következtetést levonni a befolyásolással 

kapcsolatban, ezért további vizsgálat szükséges.  A kérdést más változókkal kell összevetni. 
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Az 51. kérdés a vállalatot és az ágazatát vizsgálja, melyben az eredményességet jelenti a siker.  

Az adott ágazatban egy sikeres cég hatására több vállalat is sikeres lehet.  A válaszokat a 27. 

ábra szemlélteti.  22 vállalatra (10%) egyáltalán nem jellemző, 45 vállalatra (20,4%) inkább 

nem jellemző, 52 vállalatra (23,5%) jellemző is meg nem is, 73 vállalatra (33%) inkább 

jellemző és 29 vállalatra (13,1%) teljes mértékben jellemző az állítás.  A csoportosítás után 

látható, hogy a vállalatok 46,1%-a szerint egy sikeres cég hatására más vállalat is sikeres 

lehet.  Az ellátási láncban lévő vállalat átadja a tudását, tapasztalatait a saját szegmensében 

működő vállalatnak, akkor az a vállalat is pozitív eredményt érhet el.  Az állítás utalhatna 

versenytársakra is, de jellemzően a vertikális integrációban a vállalathoz képest „feljebb” 

vagy „lejjebb” működő partnercégekre vonatkozik.  

 

27. ábra:  Sikeres cég hatása a többi vállalat sikerére 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

Az ellátási láncban lévő vállalatok magatartását vizsgálom az 59. kérdés segítségével.  A 

beszállító-gyártó-vevő hármas növekvő versenyképessége esetén mi jellemző az egyes 

cégekre?  147 vállalat (66,5%) szerint a partnercégek szorosabb együttműködésre 

törekszenek, 33 válaszadónál (14,9%) a partnercégek változatlan magatartást tanúsítanak, 25 

vállalatra (11,3%) jellemző, hogy a partnercégek függetlenedni akarnak a lánctól, 16 

válaszadó (7,2%) szerint a partnercégek növelik a saját hatalmukat a láncon belül.  A 28. ábra 

szemlélteti a válaszokat.  Ha egy ellátási lánc versenyképes és ez nyilván a vállalatok 

versenyképességéből ered, akkor a növekvő versenyképesség arra sarkalja a vállalatokat, 

hogy erősítsék meg az egymás közötti kapcsolatot, de legalább tartsák fenn ezt az állapotot.  

Ebben a pozitív helyzetben további növekedés a cél, mégis látható, hogy összesen a vállalatok 

18%-a a saját hatalmukra vagy a függetlenedésükre törekszik.  A kutatás során több kérdésnél 
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is bizonyítottam, hogy a vállalatok 10-15%-a széthúz, esetleg még nem eléggé integrálódott 

az ellátási láncba.   

 

28. ábra:  A beszállító-gyártó-vevő hármas jellemzői a növekvő versenyképesség esetén 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

 

Partnercég versenyképességének befolyásolása az árbevétel alapján 
 

Kettő változó közötti lineáris kapcsolat bemutatására a korreláció alkalmas.  Megmutatja, ha 

az egyik változó módosul, akkor a másik változó ugyanúgy módosul.  A kettő változó a 

kérdőív két kérdését jelenti.   

• Mekkora éves árbevétele volt a vállalatnak 2011-ben és  

• abban az ágazatban, amiben a vállalat tevékenykedik, jellemzően egy kulcsfontosságú 

cég versenyképessége befolyásolja a többi cég gazdasági eredményét.   

Bár hosszú a második állítás, a 7. és 50. kérdés mégis kettő változót jelent a korrelációs 

táblában.  A változók kapcsolata a lényeges.  N=221 minta mellett a korrelációs táblázat 

szignifikáns kapcsolatot jelez és rámutat a gyenge kapcsolat meglétére, r=0,170.  A kapcsolat 

előjele pozitív, így kijelenthető, hogy nagyobb árbevétel mellett a vállalat versenyképessége 

nagyobb mértékben befolyásolja a partnercégek gazdasági eredményét.  Az ellátási lánc 

vállalatai között jellemzően egy kulcsfontosságú vállalat van.  Ennek a vállalatnak a növekvő 

árbevétele, növekvő versenyképességet okoz, ami azért hat ki a partnercégek 

versenyképességére és eredményességére, mert a hatalommal rendelkező kulcsfontosságú 

vállalat olyan szempontokat is megkövetel a partnercégtől, ami elősegíti annak a hatékony 

működését.  Előfordulhat az is, hogy kihasználja a vállalat a partnercéget, ez esetben 
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negatívan befolyásolja a partnercég gazdasági eredményét.  Az ellátási láncban ez nem cél, 

mert idővel új partnercégnek kellene helyettesítenie a gyengülő eredményt mutató 

partnercéget.  Ezért állítható, hogy a hosszútávon működő ellátási láncban a befolyásolás 

pozitív irányú. 

 

 

Sikeres vállalat és sikeres partnercég  
 
 
A 49. és 51. kérdések kapcsolatát korrelációval vizsgálom.  A hipotézis alapján a kapcsolat 

megléte és az előjele a lényeges.  Az állítások a következők:   

• a vállalat bevételének nagysága adja meg a vállalat versenyképességének a mértékét és  

• az adott ágazatban egy sikeres cég hatására több vállalat is sikeres lehet.   

Mind a 221 válaszadó szerepel a mintában, a kettő változó között a korrelációs tábla alapján 

szignifikáns kapcsolat van.  Az r=0,302 érék közepes kapcsolat meglétére utal, az előjel 

pozitív.  Ez azt jelenti, hogy az ellátási láncban lévő vállalat bevétele és versenyképessége 

miatt, ha sikeres a vállalat, akkor sikeres lehet a partnercége is.  Minél nagyobb a vállalat 

bevétele, annál versenyképesebb a vállalat.  A bevétel nagysága miatt az erőforrásokkal 

hatékonyan kell, hogy gazdálkodjon a vállalat a siker elérése érdekében.  Az 

eredményességével hatni tud a partnercégekre, így azok a cégek is sikeresek lehetnek.  A 

közös együttműködésben, minél több sikeres vállalat van az ellátási láncban, annál inkább 

versenyképesek ezek a vállalatok és az ellátási lánc is.  A versenyképes ellátási lánc a 

versenytársakhoz viszonyítva kell, hogy hosszútávon fenntartható maradjon. 

 

 

Vállalati versenyképesség és siker kapcsolata 
 

A korrelációs tábla eredményei megmutatják az összefüggést az 50. és 51. kérdések között.  

Kettő változóként kezelem a kérdéseket, melyek: 

• abban az ágazatban, amiben a vállalat tevékenykedik, jellemzően egy kulcsfontosságú 

cég versenyképessége befolyásolja a többi cég gazdasági eredményét és  

• az adott ágazatban egy sikeres cég hatására több vállalat is sikeres lehet.   

Az N=221 nagyságú minta alapján a változók között szignifikáns kapcsolat van.  Az r=0,533 

érék közepes-erős kapcsolat meglétére utal.  A 9. táblázat szemlélteti az eredményeket.  A 

pozitív előjel leolvasható a korrelációs tábláról.  A kapcsolat megléte bizonyítja, hogy egy 
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ágazatban a kulcsfontosságú vállalat versenyképessége kihat a partnercégek gazdasági 

eredményére.  Ezek a hatalommal nem rendelkező, jellemzően kisebb méretű vállalatok, 

amellett, hogy függenek a hatalommal rendelkező vállalattól, mégis a sikeres vállalat hatására 

maguk is sikeresek lehetnek.  Ez is bizonyítja, hogy a nagyobb vállalat versenyképessége 

kihat a kisebb partnercég versenyképességére.  Több korrelációs vizsgálatnál kiemeltem, hogy 

fontos a vállalat és a partnercégek közötti együttműködés, mivel a partnercég kihasználása 

esetén ez már nem igaz. 

 

9. táblázat:  Vállalati versenyképesség és siker kapcsolata 
 

 

50. Abban az ágazatban, 
amiben a vállalat 
tevékenykedik, 
jellemzően egy 

kulcsfontosságú cég 
versenyképessége 

befolyásolja a többi cég 
gazdasági eredményét. 

51. Az adott ágazatban 
egy sikeres cég 

hatására több vállalat 
is sikeres lehet. 

50. Abban az ágazatban, 
amiben a vállalat 
tevékenykedik, jellemzően 
egy kulcsfontosságú cég 
versenyképessége 
befolyásolja a többi cég 
gazdasági eredményét. 

Pearson Correlation 1 ,533** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

341,710 174,520 

Covariance 1,553 ,793 
N 221 221 

51. Az adott ágazatban egy 
sikeres cég hatására több 
vállalat is sikeres lehet. 

Pearson Correlation ,533 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

174,520 314,018 

Covariance ,793 1,427 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Forrás:  Saját szerkesztés.  

 
 

Hipotézis igazolása 
 

Az elemzés és a statisztikai kiértékelések során öt kérdés összefüggéseire kerestem a választ.  

Szignifikáns eredmények mellett kimutattam a kérdések válaszai közötti kapcsolatokat.  

Igazoltam, hogy a vállalat nagysága, árbevétele összefügg a versenyképességének a 

mértékével.  A hatalommal rendelkező vállalat jellemzően versenyképesebb a 

partnercégeknél.  Ha egy adott ágazatban működő kulcsfontosságú vállat a vizsgálat tárgya, 

akkor látható, hogy a versenyképessége befolyásolja a partnercégeinek a gazdasági 

eredményét.  Ez a befolyásolás lehet negatív és pozitív is, de az ellátási láncokban a pozitív 
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befolyásolás esetén lehet a láncot sikeresen fenntartani.  Ez az ágazati siker érinti a 

partnercégeket is.  A növekvő versenyképesség a beszállító, gyártó és vevő vállalatok esetén a 

partnercégeket szoros együttműködésre ösztönzi.  Mivel cél a szorosabb együttműködés, ezért 

a befolyásolás pozitív irányú és a versenyképesség megtartását, átadását jelenti. 

 

Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező vállalat versenyképességétől.  Az elemzés 

alapján a H5 hipotézis elfogásához a mélyinterjú további kérdései szükségesek, azon belül is a 

versenyképesség, függőség és dominancia kapcsán kapott mélyebb összefüggések.  

 

 

3.6.6.  H6 
 

H6 – Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

 

A H6 hipotézis bizonyításához a kérdőív 38., 60-66. kérdéseit elemzem, ezeknek a 

kiértékelésével keresem az összefüggéseket.  Az alkalmazott módszerek közül az egyszerű 

statisztikát, a gyakoriságot és a korrelációt használom.  A kérdések válaszai segítségével a 

beszállító és vevő vállalatokat a lojalitás és bizalom szempontjaiból is bemutatom, majd a 

felelősség és kockázat meglétére utalva bizonyítom az összefüggéseket.  A felelősség és a 

kockázat viselése azt jelenti, hogy a partnercégektől ezeket átvállalja a domináns lánctag, 

tehát a felelősség és a kockázat a partnercégektől „felfelé”, a hatalommal rendelkező lánctag 

irányába mutatnak.  Statisztikai kiértékelések szemléltetik az eredményeket. 

 

 

Hipotézishez kapcsolódó kérdések 
 

A vállalatok közötti lojalitást a beszállítói és vevői oldalról is vizsgálom, a kérdéseket együtt 

elemzem.  A vevők lojálisak a vállalattal szemben.  A 60. kérdés 7 vállalatra (3,2%) 

egyáltalán nem jellemző, 13 vállalatra (5,9%) inkább nem jellemző, 58 vállalatra (26,2%) 

jellemző is meg nem is, 105 vállalatra (47,5%) inkább jellemző és 38 vállalatra (17,2%) teljes 

mértékben jellemző.  A válaszadók 64,7%-ánál jelen van a lojalitás a vevő és a saját vállalat 

kapcsolatában.  A kérdésnek a párja a beszállítói oldalra tér ki:  a vállalat lojális a beszállítók 
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felé.  A 61. kérdés esetén egyáltalán nincsen nem jellemző kategória.  5 vállalatra (2,3%) 

inkább nem jellemző, 44 vállalatra (19,9%) jellemzős is meg nem is, 122 vállalatra (55,2%) 

inkább jellemző és 50 vállalatra (22,6%) teljes mértékben jellemző a beszállítók felé mutatott 

lojalitás.  A vállalatok 77,8%-a lojális a beszállítókkal.  A lojalitás kérdéskörében érkezett 

válaszok alátámasztják az ellátási láncok lényegét, mely a közös együttműködés és a hosszú 

távú célok révén összeköti a vállalatokat.  Ehhez szükséges a lojalitás, a folyamatos partneri 

kapcsolat.   

 

A vevői és a beszállítói körben meglévő bizalmat kettő kérdéssel vizsgálom.  A 62. kérdés 

szerint kialakult a bizalom a vevői körben.  Egy válaszadó sem jelölte be az egyáltalán nem 

jellemző kategóriát.  2 vállalatra (0,9%) inkább nem jellemző, 28 vállalatra (12,7%) jellemző 

is meg nem is, 116 vállalatra (52,5%) inkább jellemző és 75 vállalatra (33,9%) teljes 

mértékben jellemző a kijelentés.  A 29. ábra szemlélteti az eredményeket, melyek az 

összesítés után jól értelmezhetők.  A válaszadók 86,4%-ában jelen van a bizalom a vevői 

körben.   

 

29. ábra:  Bizalom a vevői körben 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A 63. kérdés az előzőnek a párja, mely szerint kialakult a bizalom a beszállítói körben.  Itt 

sincsen egyáltalán nem jellemző válasz.  6 vállalatra (2,7%) inkább nem jellemző, 39 

vállalatra (17,6%) jellemző is meg nem is, 102 vállalatra (46,2%) inkább jellemző és 74 

vállalatra (33,5%) teljes mértékben jellemző az állítás.  A vállalatok 79,7%-ánál valamilyen 

mértékű bizalom jelen van a beszállítói körben.  A bizalommal kapcsolatos kettő kérdés 

összesítése után jól látható, hogy az ellátási láncban, a vevői és a beszállítói körben is, a 

beszállító, gyártó, vevő vállalatok közötti kapcsolatban erősen jelen van a bizalom.  Az 

eredmények alapján nagyjából az esetek 20%-ában nincs vagy még nincsen bizalom.  Több 
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ok is felmerülhet, ilyen lehet az új partnercégek keresése, helyettesítése, egy beszállító 

tesztelése vagy versenyeztetése és a vevői partnercégek körének bővítése. 

 

A vállalat törekszik a beszállítói és a vevői kör megtartására és erre áldozni is hajlandó.  A 64. 

kérdés 3 vállalatra (1,4%) egyáltalán nem jellemző, 12 vállalatra (5,4%) inkább nem jellemző, 

29 vállalatra (13,1%) jellemző is meg nem is, 77 vállalatra (34,8%) inkább jellemző és 100 

vállalatra (45,2%) teljes mértékben jellemző.  A válaszok arányát a 30. ábra szemlélteti, 

melyen jól látható, hogy a vállalatok 80%-a pénzt, energiát áldoz a beszállítók és a vevők 

megtartására.  Ez az eredmény mutatja, hogy költségei vannak a megfelelő beszállító és vevő 

partnercégek kiválasztásának, de az együttműködés során a jó kapcsolat fenntartása is 

erőforrásokat igényel. 

 

30. ábra:  A vállalat törekvése és ráfordítása a beszállítói és a vevői körök megtartására 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

Hosszú távon egyre nagyobb kockázatot jelent a vevő vállalatok elveszítése.  A 65. kérdés 

alapján az állítás 2 vállalatra (0,9%) egyáltalán nem jellemző, 21 vállalatra (9,5%) inkább 

nem jellemző, 48 vállalatra (21,7%) jellemző is meg nem is, 73 vállalatra (33%) inkább 

jellemző és 77 vállalatra (34,8%) teljes mértékben jellemző.  A 31. ábra bemutatja az 

arányokat.  A vállalatok 67,8%-ánál kockázatot jelent a vevő partnercégek elvesztése.  Ez a 

magas arány indokolt, mert a vevő vállalatnak értékesíti a gyártó vállalat a termékét vagy 

szolgáltatását, így kockázatot, azaz anyagi veszteséget, piaci arány és versenyképesség 

csökkenést is jelenti az együttműködés megszűnése.  Ezzel a kockázattal számolnia kell a 

vállalatnak és pont a kockázat elkerülése vagy minimalizálása miatt erre erőforrásokat áldoz a 

vállalat. 
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31. ábra:  Hosszútávon kockázat a vevő vállalatok elveszítése 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 
A vállalatnak a partnercégek iránti felelősségéből többletkockázata származik.  A 66. kérdés 

13 vállalatra (5,9%) egyáltalán nem jellemző, 29 vállalatra (13,1%) inkább nem jellemző, 98 

vállalatra (44,3%) jellemző is meg nem is, 44 vállalatra (19,9%) inkább jellemző és 37 

vállalatra (16,7%) teljes mértékben jellemző.  A válaszokból látszik, hogy magas a jellemző 

is, meg nem is kategóriába eső vállalatok aránya.  Ez további elemzést igényel, de összesítve 

az is látszik, hogy a vállalatok 19%-ára biztosan nem jellemző a felelősségből adódó 

többletkockázat, viszont a vállalatok 36,6%-ára igen.  A többletkockázat erőforrások 

igénybevételét jelenti, melyet a vállalat az adott helyzet fenntartásáért vagy javításáért áldoz, 

teszi mindezt azért, mert a helyzet negatív változása több veszteséget okozna, mint a 

többletráfordítás. 

 

 

Lojalitás és bizalom a vevői körben 
 

A vevői kör lojalitását és a bizalmát a 60. és 62. kérdésekkel vizsgálom.  A kérdések szerint  

• a vevők lojálisak a vállalattal szemben és  

• kialakult a bizalom a vevői körben.   

A kereszttábla szignifikáns eredményeket mutat, 138 vállalatnál (62,4%) jellemző a lojalitás 

és a bizalom megléte is.  25 vállalat esetén (11,3%) sem lojalitás, sem pedig bizalom nem 

jelenik meg.  Az eredményben pont az az érdekes, hogy az ellátási láncban lévő vállalatok 
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törekednek a bizalmi, partneri kapcsolat kialakítására, tehát a szerződéses kapcsolaton 

túlmenően, a bizalom megléte miatt hatékonyabb az együttműködés.  Ott, ahol nem alakult ki 

a bizalom, azok a vállalatok jellemzően vagy ideiglenes partnerek, akik helyettesítenek valakit 

vagy új partnercégek az ellátási láncban.  Mindenféleképpen a vevő vállalatok lojalitása és 

bizalma közös érdek és érték, amit meg akarnak őrizni a vállalatok. 

 

 

Lojalitás és bizalom a beszállítói körben 
 

A beszállítói kör lojalitása és bizalma az ellátási láncban pont ugyanannyira fontos, mint az 

előbb elemzett vevői köré.  A 61. és 63. kérdések szerint  

• a vállalat lojális a beszállítók felé és  

• kialakult a bizalom a beszállítói körben.   

Ezt a kapcsolatot is kereszttáblával elemzem.  Szignifikáns kapcsolat van a változók között, a 

minta nagysága N= 221.  146 vállalatra (66,1%) mindkét állítás jellemző, míg csupán 19 

vállalatra (8,6%) a lojalitás és a bizalom megléte sem érvényes.  Az összefüggésből kiderül, 

hogy a beszállítói körben jelen van a bizalom és ezt a bizalmat a vállalat a beszállítók felé 

mutatott lojalitása jellemzi.  Egy vállalat szempontjából bár fontos a vevői és a beszállítói kör 

is, talán mégis fontosabb a beszállítás ténye, mert szükséges az alapanyag vagy a szolgáltatás 

a vállalat által előállított termék vagy szolgáltatás továbbértékesítése miatt.  A kereszttáblák 

eredményét összevetve a beszállítói kör bizalma és lojalitása közel 4%-kal magasabb, mint a 

vevői köré.  

 

 

Partnercégek megtartása a bizalmon alapuló együttműködésben 
 

A 63. és 64. kérdések változóinak a kapcsolatát kereszttáblával vizsgálom.  A bizalom és az 

ebből eredő, partnercégekre irányuló kapcsolatrendszer fenntartása mennyiben is függ össze.  

A kettő kérdés szerint  

• kialakult a bizalom a beszállítói körben, illetve  

• a vállalat törekszik a beszállítói és a vevői kör megtartására és erre áldozni is hajlandó.   

A kérdőív válaszaiból kiderült, hogy van bizalom a vállalatok között és a jól működő 

beszállítói és a vevői körre érdemes áldozni.  A minta nagysága N=221.  A kereszttábla 

elemzésénél látható, hogy 151 vállalatnál (68,3%) mindkét állítás jellemző, így van 
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összefüggés a változók között.  A 10. táblázatból leolvasható, hogy 19 esetben (8,6%) csak 

azon cégek aránya, ahol egyik ismérv sem teljesül.  A változók között fennáll a szignifikáns 

kapcsolat, a kapcsolat közepes erősségű és limitáció sincsen a kereszttáblában.  Összegezve 

az állítható a kereszttábla tükrében, hogy a beszállítói körben kialakult bizalom befolyásolja a 

vállalat törekvését, hogy megtartsa a beszállítói és vevői körét.  Erre áldozni is hajlandó, tehát 

erőforrásokat allokál az adott helyzet fenntartására.  A bizalom kialakítása sokkal nagyobb 

erőforrásokat igényel, mint a bizalom alapján működő vállalatok koordinálása, ezért érthető, 

hogy inkább költenek kevesebbet a vállalatok az együttműködésre, mint sokkal többet egy új 

együttműködés kialakítására.  Bizalom esetén ez igaz a vevői körre is, a kereszttábla alapján 

hasonlóak az eredmények.  A partercégek közötti bizalom hosszabb távon alakul ki, ezt az 

időtávot és az együttműködést a mélyinterjú kérdései között is elemzem.  

 
10. táblázat:  Partnercégek megtartása a bizalmon alapuló együttműködésben 

 

64. A vállalat törekszik a 
beszállítói és a vevői kör 

megtartására és erre áldozni is 
hajlandó. 

Total nem jellemző jellemző 
63. Kialakult a bizalom a 
beszállítói körben. 

nem jellemző Count 19 26 45 
% of Total 8,6% 11,8% 20,4% 

jellemző Count 25 151 176 
% of Total 11,3% 68,3% 79,6% 

Total Count 44 177 221 
% of Total 19,9% 80,1% 100,0% 

 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 17,642 1 a ,000   
Continuity Correction 15,929 b 1 ,000   
Likelihood Ratio 15,484 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

17,562 1 ,000   

N of Valid Cases 221     
           a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,96. 
           b. Computed only for a 2x2 table 

 

Forrás:  Saját szerkesztés. 

 

 
Együttműködés és kockázat az ellátási láncban 
 

Korrelációs táblával vizsgálom, hogy milyen kapcsolat van az ellátási láncban lévő vállalatok 

együttműködése és az ebből származó kockázat között.  A kettő változónak a 38. és 66. 

kérdéseket tekintem.   
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• A vállalat felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit, illetve  

• a vállalatnak a partnercégek iránti felelősségéből többletkockázata származik.   

A 38. kérdést a 23. ábra szemlélteti, mely alapján összesítve a vállalatok 64,7%-ára jellemző, 

hogy felismerték az ellátási láncban való együttműködés előnyeit.  A kettő változó közötti 

szignifikáns kapcsolatra világít rá a korrelációs tábla, r=0,261, tehát pozitív előjelű, közepes 

kapcsolat áll fenn.  Minél nagyobb előnye van az ellátási láncban lévő vállalatnak az 

együttműködésből, annál nagyobb felelőssége van a vállalatnak a partnercégei iránt és ez 

többletkockázatot jelent.  A vállalatnak az a felelőssége, hogy a nagy előny mellett 

hatékonyan működtesse és fenntartsa az együttműködést.  Ha ezt nem teszi, akkor a számára 

előnyös helyzet megszűnését kockáztatja.  Jellemzően nagyvállalatok vannak abban a 

helyzetben, hogy részben felelősséget vállaljanak más partnercégekért is, természetesen a 

hosszútávon meglévő előnyök miatt.  
 

 

Kockázat és felelősség kapcsolata 
 

A kockázat és a felelősség összefüggését korrelációval vizsgálom.  A korreláció a változók 

közötti lineáris kapcsolatot és annak erősségét mutatja, ha az egyik változó módosul, akkor a 

másik változó ugyanúgy módosul.  A 65. és 66. kérdések válaszait változóként kell kezelni. 

• Hosszú távon egyre nagyobb kockázatot jelent a vevő vállalatok elvesztése, illetve  

• a vállalatnak a partnercégek iránti felelősségéből többletkockázata származik.   

Szignifikáns kapcsolat van a kettő változó között, ezeknek a kapcsolata közepes erősségűnek 

mondható.  A pontos érték alapján r=0,494, a kapcsolat előjele pozitív, így kijelenthető, hogy 

hosszú távon a vállalatnak kockázatot jelent a partnercégek elvesztése, ez a többletkockázat 

pedig a felelősségből adódik.  Egy ellátási láncban lévő vállalatnak azért jelent kockázatot a 

vevő partnercégeinek az elvesztése, mert a saját termékét vagy a szolgáltatását a vevő 

partnercég vásárolja meg.  Ha ezt a vevőt elveszíti, akkor a vállalatnak csökken a bevétele és 

ez a lánc többi tagjára is kihat.  Az a többletköltség, amit a vállalat a partnercégeinek 

megtartására fordít, a kockázatot csökkenti.  Összesítve mégis látható, hogy minél inkább 

felelőssége van egy – jellemzően nagyvállalatnak – a partnercégek irányába, hogy fenntartsa 

az együttműködést, annál inkább nagyobb a kockázata is, hogy ez az állapot megszűnik. 
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Hipotézis igazolása 
 

Nyolc kérdést elemeztem és statisztikai módszerekkel értékeltem a hipotézis alapján.  

Szignifikáns eredmények mellett a következő összefüggéseket sikerült megállapítanom.  Az 

ellátási láncban a vevői és a beszállítói kör, tehát a vállalat beszállítói és vevő partnercégei 

között kialakult a bizalom.  Igazoltam, hogy a vállalat lojalitást mutat a partnercégek felé, de 

természetesen ez kölcsönösen igaz a vállalat irányába is.  A vevői és beszállítói kör értéket 

jelent a vállalatnak, ennek a folyamatos működését, fent kívánja tartani és sikerült bizonyítani, 

hogy erre erőforrásokat is képes áldozni.  Azért költene a vállalat, mert kockázatot jelent az 

adott állapot megváltozása, romlása, ami kevesebb árbevételben, új partnercégek keresésében 

jelenne meg.  A hosszútávon növekvő kockázattal jár a vállalat partnercégeinek az elvesztése.  

A vállalat ezért felelősséget vállal az adott helyzet megtartása vagy javítása érdekében, ezt 

nyilván akkor tudja megtenni, ha a vállalatnak vannak erőforrásai és hatalma.  Mindezt 

természetesen azért teszi a vállalat, mert felismerte az ellátási láncban való együttműködés 

előnyeit.  A vállalat képes irányítani, befolyásolni a partnercégeket, ezért cserébe vállalja a 

többletkockázatot.  Ez a hipotézis összegzi a függőség kialakítása, hatalom és a 

versenyképesség kapcsolatát, mert az a vállalat, amelyik mindegyikkel rendelkezik és uralja 

az ellátási láncot, kell, hogy áldozzon az adott állapot fenntartására.  Ha márpedig 

erőforrásokat allokál erre, akkor kockázatot is vállal.  

 

Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében.  Az elemzés alapján a H6 hipotézis elfogásához 

a mélyinterjú további kérdései szükségesek, azon belül is az időtáv és a felelősség kapcsán 

kapott mélyebb összefüggések.  

 

 

3.7.  Ellátási láncokban lévő vállalatok vizsgálata – klaszterelemzés 
 

Az elemzésben arra keresem a választ, hogy a felmérésben lévő vállalatok milyen csoportokra 

oszthatók és a csoportoknak milyen tulajdonságai vannak.  Azt remélem a kimutatásoktól, 

hogy statisztikailag releváns eredményt nyújtanak az egyes csoportok lehetséges kitörési 

irányáról és ezen túlmenően, információt adnak, hogyan tud fejlődni egy ellátási lánc a 

klaszterek révén.  Nem biztos, hogy konkrét fejlődés lesz a végkimenet, hiszen ez még 
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további tényezők vizsgálatát igényelné, de a csoportok összehasonlításánál már látható lesz, 

mit, hogyan és milyen eredménnyel érnek el egyes klaszterek.  

 

A klaszterelemzés során négy független, cégdemográfiai kérdést használtam.  A kérdőív 2. 

kérdése szerint fontos tudni, hogy mikor alapították a vállalatot.  A 3. kérdés a vállalat 

tulajdonosi körének megoszlását mutatja, a 4. kérdés a vállalatban dolgozó alkalmazottak 

számát, míg a 6. kérdés a vállalatra legjellemzőbb kategóriára kérdez rá.  Ennél a kérdésnél 

derül fény a vállalatnak az ellátási láncban betöltött szerepéről, a válaszadás alapján 

beszállító, gyártó és vevő lehet a válasz. 

 

Az SPSS program lefuttatása alapján kialakultak a végső klaszterközpontok és a klaszterek 

központjai közötti távolságok.  Az értékek 1,196 – 2,513 közöttiek.  A táblázatokból 

leolvashatók az adatok és az ANOVA analízis eredményei, ezt a 11. táblázat szemlélteti. 

 

11. táblázat:  Klaszterelemzés és ANOVA analízis 

 Cluster Error 
F Sig. Mean Square df Mean Square df 

2. Mikor alapították a 
vállalatot? 

20,603 3 ,156 217 132,39
9 

,000 

3. Mi a vállalat tulajdonosi 
körének megoszlása? 

5,631 3 ,166 217 33,880 ,000 

4. Hány alkalmazottja van a 
vállalatnak? 

9,589 3 ,104 217 92,285 ,000 

6. Mi a vállalatra a 
legjellemzőbb kategória?  

20,374 3 ,305 217 66,713 ,000 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A kapott szignifikáns eredmények (0,000) mellett négy elhatárolható és homogén csoportot 

lehet megkülönböztetni, az N=221 nagyságú minta minden vállalatát egy klasztertagként lehet 

értelmezni.  A klaszterek elnevezései a klasztertagok tulajdonságait tükrözik.  A négy klaszter 

a következő:   

 

• Multiknak beszállító multi 

Az 1. klaszter vállalatait 1989 után alapították, többségi külföldi tulajdonosi körrel 

rendelkezik, 251 fő fölött van az alkalmazottak száma és beszállító. 

• Értékesítő óriás 

A 2. klaszter vállalatait 1946 és 1989 között alapították, többségi külföldi tulajdonosi 

körrel rendelkezik, 251 fő fölött van az alkalmazottak száma és vevő vállalat.  
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• 89 utáni magyar gyártó 

A 3. klaszter vállalatait 1989 után alapították, többségi magyar tulajdon jellemzi, 50 és 

250 fő közötti alkalmazotti létszámmal rendelkezik és gyártó vállalat.  

• Külföldi gyártó cégóriás 

A 4. klaszter vállalatait 1919 és 1945 között alapították, többségi külföldi tulajdonban 

van, 251 fő fölötti alkalmazottja van és gyártó vállalat.  

 

A klasztereket, elnevezéseiket és a vállalatok számát a 12. táblázat szemlélteti.   

 
12. táblázat:  Klaszterek és elnevezéseik 

 klaszter # elnevezés vállalatok száma (db) 
 1 „multinak beszállító multi” 60 
 2 „értékesítő óriás” 40 
 3 „89 utáni magyar gyártó” 109 
 4 „külföldi gyártó cégóriás” 12 
Hiányzó adat   0 
Összesen   221 

 

Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A klaszterek elnevezései is visszatükrözik a Magyarországon lévő, ellátási láncban 

együttműködő vállalatok arányait, ha a közepes és nagy méretű vállalatokat vesszük alapul.  

Jellemző, hogy külföldi tulajdonosi hátterű, multinacionális vállalatok a legnagyobb 

beszállítók, gyártók és vevők, de mégis a kérdőíves felmérés alapján a vállalatoknak 

nagyjából a felét (109 db), a 3. klaszter tartalmazza.  Ezek a cégek magukat gyártóként 

definiálják, többségi magyar tulajdonú, új alapítású, közepes vállalatok.  Összevetve a másik 

három csoporttal, látható, hogy bár a minta felét kiadják, mégis egy homogén csoporthoz 

tartoznak.   

 

 

3.8.  Klaszterek jellemzői 
 

A négy klaszter megalkotása után a klaszterek jellemzőit vizsgálom.  A klasztereket 

összevetem a kérdőív különböző kérdéseivel, melyhez kereszttáblát használok.  A négy 

klaszterre vonatkozó jellemzőket kiugró eredmény esetén egyenként, de a vállalatok száma 

alapján az 1-2-4. és 3. klaszterek csoportosításával is bemutatom.  1-2-4. klaszterekben 112 
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vállalat, míg a 3. klaszterben 109 vállalat található.  A könnyebb átláthatóság kedvéért az 1-2-

4. klasztereket „multiknak” míg a 3. klasztert „középvállalatoknak” hívom.  Az elnevezések 

természetesen utalnak a vállalat méretére és magukban hordozzák a klaszterek neveit.  

 

• Klaszterek és árbevétel 

Mekkora éves árbevétele volt a vállalatnak 2011-ben?  A kérdőív 7. kérdését 

összevetve a klaszterekkel megállapítható, hogy a válaszadók 29,3%-a olyan multi, 

amely 5 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkezett 2011-ben, míg a 

középvállalatok közül csak 7,3% tartozik a kettő legnagyobb csoportba.  Ez 

természetesen azt is jelent, hogy a 3. klaszterben lévő, jellemzően magyar tulajdonosi 

körrel rendelkező, gyártó középvállalatok nagy része közepes árbevételt tudhat 

magáénak, azaz 100 millió Ft és 1 milliárd Ft volt az éves árbevétele. 

• Klaszterek és vállalati pozícionálás 

A vállalat tudatosan pozícionálja magát a partnercégekhez képest.  A 17. kérdés és a 

klaszterek elemzése alapján az derül ki, hogy a tudatos pozícionálást alkalmazó 

vállalatok 33,1%-a középvállalat, míg 41,2% multi.  Jellemző, hogy egy beszállító, 

gyártó, értékesítő multi tudja a helyét a partnercégekhez képest.  A 13. táblázat 

bemutatja az eredményeket.  Ez az eredmény is következtetni enged a hatalmi 

pozícióhoz köthető érdekérvényesítéshez, ami a fenti elemzések alapján a tudatosan 

kialakított stratégiából ered. 

 

13. táblázat:  Klaszterek és vállalati pozícionálás 
 

 

17. A vállalat tudatosan pozícionálja magát a 
partnercégekhez képest. 

Total 

egyáltalán 
nem 

jellemző 

inkább 
nem 

jellemző 

jellemző 
is meg 
nem is 

inkább 
jellemző 

teljes 
mértékben 
jellemző 

klaszter - 
cégdemográfia 
és vállalattípus 

1 Count 0 6 7 21 26 60 
% of Total ,0% 2,7% 3,2% 9,5% 11,8% 27,1% 

2 Count 3 0 2 20 15 40 
% of Total 1,4% ,0% ,9% 9,0% 6,8% 18,1% 

3 Count 0 12 24 30 43 109 
% of Total ,0% 5,4% 10,9% 13,6% 19,5% 49,3% 

4 Count 0 0 3 5 4 12 
% of Total ,0% ,0% 1,4% 2,3% 1,8% 5,4% 

Total Count 3 18 36 76 88 221 
% of Total 1,4% 8,1% 16,3% 34,4% 39,8% 100,0% 

 

Forrás:  Saját szerkesztés.  
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• Klaszterek és az üzleti kapcsolat hosszúsága 

A vállalat partnercégeinek több mint a felével már több éve kialakult az üzleti 

kapcsolat.  A 20. kérdés és a klaszterek vizsgálata mutatja, hogy leginkább a 

középvállalatokra jellemző az állítás, a válaszok 46,2%-a rájuk vonatkozik.  Ezzel 

szemben az 1-2-4. klaszterekre egyenként 10-15%-ban jellemző az állítás.  A multi 

kategóriában lévő vállalatok számára nem csak a több éves üzleti kapcsolat a fontos, 

ők merészebben váltogathatják a partnercégeiket.  A középvállalatok ennél biztosabb 

kapcsolatokat építettek, de nem feltétlenül a legmegfelelőbb üzleti feltételek mellett. 

• Klaszterek és a legrégebbi partnercéggel való kapcsolat 

Mióta van kapcsolata a vállalatnak a legrégebbi partnercégével?  A 42. kérdésre négy 

lehetséges válasz adható:  1-10 éve, 11-20 éve, 21-30 éve és 31 évnél régebben.  

Jellemző, hogy a középvállalatok maximum 20 éve tartanak kapcsolatot a 

partnercégekkel, ez érthető az 1989-es rendszerváltás és az utána kezdődő 

cégalapítások miatt.  A 21-30 éve vagy a 31 évnél régebben válaszok leginkább a 

multi vállalatokra igazak, a válaszok 24,9% ide sorolható.  Ez azt jelenti, hogy az 1-2-

4. klaszterekben lévő, külföldi tulajdonú, beszállító, gyártó és vevő cégóriások a 

külföldi működésük során szerzett kapcsolataikkal érkeztek a rendszerváltáskor, 

magukkal hozva a beszállítókat és megtartva az értékesítési csatornákban lévő 

vállalatokat.  A 20. és 42. kérdéseket együtt kezelve látható, hogy a multiknál van egy 

olyan szűk partnerhálózat, amire évtizedek óta építenek, mélyen integrálódtak, együtt 

fejlődnek, de a szintén partneri kapcsolatban lévő kisebb vállaltokat képesek rövid idő 

alatt lecserélni. 

• Klaszterek és partnercégektől való függőség 

A vállalatban érzékelhető a partnercégektől való függőség.  A 28. kérdés és a 

klaszterek kereszttáblájából nagyon is látható az éles különbség.  Míg a jellemző 

válaszok közül a középvállalatokra 27,2% jut, addig a 4. klaszterben lévő külföldi 

gyártó cégóriásokra csak 2,3%.  A multikra annyira nem jellemző az állítás, egy multi 

jellemzően nem függ a partnercégeitől.  Logikailag ez azt jelenti, hogy, ha a multi nem 

függ a partnercégeitől, akkor a partnercégek függenek az 1-2-4. klaszterben lévő, 

külföldi tulajdonosi körhöz tartozó, 250 főnél többet alkalmazó, több évtizeddel 

ezelőtt alapított beszállító, gyártó és vevő óriáscégektől.   
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• Klaszterek és az ellátási láncban való együttműködés előnyei 

A négy klaszter és a 38. kérdés összefüggései csak részben meglepőek.  A vállalat 

felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit.  Ha a kérdés és a 

klaszterek eredményeit megvizsgálom, akkor látható, hogy a vállalatok közel 10%-a 

hátrányként értékeli ezt a fajta integrációt és ezek a cégek a középvállalatokhoz 

tartoznak.  Az érem másik oldala, hogy a multik határozottan felismerték az 

együttműködés előnyeit, ők mélyebben integráltak, az előnyöket ezek a cégek tudják 

leginkább saját javukra fordítani. 

• Klaszterek és IT kapcsolat 

Összekapcsolták a vállalatot a partnercégekkel IT rendszereken keresztül?  A 45. 

kérdés lehetséges válasza az igen és a nem.  A klasztereket vizsgálva kimagaslik a 

multik között lévő IT kapcsolat, ami az integráltság mélységét is jellemzi.  A 

középvállalatok 71%-ának nincsen integrált IT rendszere, ezzel szemben a multik több 

mint felének van ilyen jellegű IT kapcsolata a partnercégeivel.  Ez a nagyobb 

vállalatoknak versenyelőnyt eredményez, ami kihat az ellátási lánc hatékonyságára.    

• Klaszterek és nemzetközi kapcsolatok 

A vállalat beszerzéseinek és eladásainak legalább a fele Magyarországon történik.  A 

48. kérdés és a klaszterek összevetése alapján a magyar tulajdonosi körrel rendelkező, 

1989. utáni alapítású, közepes méretű vállalatokra a magyarországi beszerzés és eladás 

túlsúlya a jellemző, 60% feletti ennek az aránya.  Az 1-2-4. klaszterekhez tartozó, 

beszállító, gyártó, vevő cégóriásoknál az arány 40% alatt van.  Az eredmény arra 

enged következtetni, hogy a középvállalatok nemzetközi integráltságuk mélyítésére 

kell, hogy helyezzék a hangsúlyt.  A multik globális jelenléte előnyöket eredményez a 

nemzetközileg működő ellátási láncnak.   

• Klaszterek és bizalom 

A 62. és 63. kérdéseket egy párként kell kezelni.  Kialakult a bizalom a vevői körben, 

illetve kialakult a bizalom a beszállítói körben.  A kérdések és a klaszterek 

kereszttáblájából az látszik, hogy a középvállalatoknál a vevők és a beszállítók felé 

91,8%-ban és 84,5%-ban jellemző a bizalom megléte, ez az arány egy további 

klaszternél sem ilyen magas.  Ha az összes multit együtt vizsgálom, azaz 1-2-4. 

klaszterek vállalataira vetítem ki a bizalmat, akkor együttesen sem éri el a bizalom a 

75%-ot.  Arra enged következtetni az eredmény, hogy a kisebb vállalatok inkább szem 

előtt tartják a személyes kapcsolatot és a hozzá fűzhető bizalmat.  Egy óriásvállalatnál, 
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a kereszttábla alapján 10-15%-al kisebb a bizalom mértéke a beszállítói és vevő kör 

felé.  Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy egy multi sokkal több 

vállalattal dolgozik mind a beszállítói, mind pedig a vevői oldalon.   

• Klaszterek és kockázat 

Ha a négy klasztert és a 66. kérdést vizsgálom, akkor szinte azonos arányban jellemző 

a válasz a kettő a közepes és a nagy cégekre.  A vállalatnak a partnercégek iránti 

felelősségéből többletkockázata származik.  Ez az állítás a középvállalatok 36,7%-ra 

igaz, míg a multik 36,4%-ra jellemző.  Ebben az a meglepő, hogy talán arra számítana 

az üzleti életben jártas szakember, hogy a multik a mélyebb integráltságuk révén 

nagyobb felelősséget vállalnak, ami kockázatosabb lehet, de nem.  A multik közül 

csak az 1. klaszter emelkedik mindenki fölé, az ott lévő vállalatok 48,3%-a érez 

kockázatot.  Az 1. klasztert ismerve, tudva, hogy ezek a beszállító vállalatokat jelentik, 

érthető a kockázat mértéke.  A gyártó és vevő multik 20% körüli értéke nagyon 

csekély. 

 

A klaszterelemzés során kapott eredmények megerősítik a hipotézisek eredményeit és egyes 

klaszterek számára lehetővé teszik a kitörési pontok meghatározását.  A tudományos 

módszerekkel kapott eredményeket érdemes átültetni a gyakorlatba, hogy lehetőség nyíljon a 

vállalatok további fejlődésére és az ellátási láncok hatékonyabb működésére.  Az 1-2-4 

klaszterek több kereszttábla vizsgálata alapján is jobban teljesítenek, így inkább a 3. klaszter, 

a középvállalatok számára fontos a tudományos eredmények gyakorlatias közlése.  A 

gyakorlati felhasználhatóságoknál taglalom az üzleti élet számára a javaslatokat. 

 

 

3.9.  Mélyinterjú elkészítésének relevanciája és szempontjai  
 

A kvantitatív elemzés a 66 kérdést tartalmazó kérdőívre épül, amit a statisztikai kiértékelés 

követ.  A kérdések elemzése után a hipotézisek alátámasztása vagy cáfolása következik, de a 

kvalitatív elemzés egy módszeréhez kell folyamodnom, a tézisek pontosítása végett.  A 

mélyinterjú, mint eszköz lehetőséget nyújt a célzott kérdések feltevésére és a mélyebb 

összefüggések megértésére.  A mélyinterjú célja a vizsgálatban megmaradt kisebb 

ellentmondások feloldása, pontosítások megfogalmazása.  
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A mélyinterjú szempontjait a következők alapján határozom meg:  

 

• a kérdőívet kitöltők köréből kerül ki a mélyinterjúban résztvevő vállalat 

• a kérdőív eredményei leszűkítik a lehetséges mélyinterjú alanyait 

• a kiválasztott vállalatok a klaszterelemzés eredményei szerint különböznek egymástól 

• a válaszadó személye minden esetben vezető, ismeri a vállalatot és kompetens a 

mélyinterjú szempontjából 

• a kérdőívhez képest szűkebb területre koncentrál az interjú 

• a vállalatban és az ellátási láncban lévő mélyebb kapcsolatok feltárását és megértését 

szolgálja 

• a kérdőív után maradt kisebb dilemmákat feloldják a vállalatoktól kapott válaszok 

• megmutatja a vállalat ügymenetét és a best practice eljárásokat 

• információt ad a vállalat jövőbeli céljáról és az időtávról 

• pontosítja a vállalat és a partnercégeinek a kapcsolatát 

• a célzott kérdések kiegészítik a H4, H5 hipotézisek vizsgálatát 

• a válaszok plusz információt adnak a H6 hipotézissel kapcsolatban 

• a kapott válaszok lehetővé teszik a tézisek pontosabb megfogalmazását   

 

A szempontok teljesülése az elemzésben, a hipotézisek összefoglalásánál és a tézisek 

megfogalmazásánál megjelenik. 

 

 

3.10.  Mélyinterjúban résztvevő vállalatok 
 

A mélyinterjúban négy vállalat vett részt.  A kérdőív kiértékelésének és a klaszterelemzésnek 

az eredményei szerint minden vállalat a partnercégeivel együtt ellátási láncban működik.  A 

kérdőív alapján történt az interjúra való kiválasztás.  Szempont volt, hogy az egyes homogén 

csoportokat lefedjem, a vállalatnak a dominancia, versenyképesség, függőség kérdésekre 

adott válasza tükrözze az ellátási láncban lévő szerepét és a partnercégekhez való kapcsolatát.  

Egy beszállító, egy gyártó, egy vevő és egy gyártó középvállalat vezetője válaszolt a 

kérdésekre.   A kérés értelmében a vállalatok neve nem jelenhet meg a disszertációban, ezt 
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természetesen tiszteletben tartom, de lehetőségem van a vállalat körülírására, egyes 

tulajdonságainak a bemutatására.  

 

• Beszállító 

A klaszterelemzés megfogalmazása szerint ez a vállalat egy multinak beszállító multi.  

1989 után alapították, többségi külföldi tulajdonosi körrel rendelkezik, 1600 fő körül 

mozog az alkalmazottak száma.  Több magyarországi telephellyel is rendelkezik.  

Tevékenysége a gépiparhoz köthető, az alkatrészeket hazai és külföldi autógyáraknak 

szállítja. 

 

• Gyártó 

A klaszterelemzésben a külföldi gyártó cégóriás a neve.  1989 után alapították a 

vállalatot, többségi külföldi tulajdonban van, 11000 fő fölötti alkalmazotti létszám 

jellemzi.  Az anyavállalat száz éve működik, a magyarországi gyártó a konszern egy 

tagja.  Személygépkocsik gyártását és összeszerelését végzi a vállalat.   

 

• Vevő 

A klaszterelemzésben lévő értékesítő óriás csoportjába tartozik.  Alapítását nézve a 

magyar jogi személyt 1989 után jegyezték be, a külföldi anyavállalatot a második 

világháború előtt alapították.  Külföldi tulajdonban van, Magyarországon közel 20000 

alkalmazottal és 130 értékesítési ponttal rendelkezik.  Az értékesített termékek köre 

mindent lefed, ami egy háztartásban megtalálható, jellemzően végfelhasználónak, 

fogyasztónak értékesít.  

 

• Gyártó középvállalat 

89 utáni magyar gyártó nevet visel a klaszterelemzés szerint.  1989 után alapították, 

többségi magyar tulajdon jellemzi, 200 fő alkalmazotti létszámmal rendelkezik.  

Elektronikai alkatrészek gyártásával jellemezhető a tevékenysége.  

 

A vállalat vezetőjének a 9 kérdésből álló interjú lebonyolítása előtt bemutatkoztam, 

bemutattam a Doktori Iskolát és lehatároltam a kutatásomat.  Az interjút a definíciók 

tisztázásával kezdtem, majd a további kérdésekkel a mélyebb összefüggésekre rákérdeztem.  

A kapott válaszokat pontosan dokumentáltam, a vállalati tapasztalatokra külön figyeltem. 
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3.11.  Mélyinterjú elemzése 
 

A kérdésekre adott válaszok az elemzésben mindig azonos sorrendben szerepelnek, először a 

beszállító, majd a gyártó, vevő és a gyártó középvállalat válaszai olvashatók.  A mellékletben 

megtalálható a mélyinterjú, a hozzá tartozó bemutatkozás és befejezés is.  A vizsgálat során a 

kérdések bemutatása 1-9. sorrendben történik. 

 

1. Mi jut eszébe a vállalatával összefüggésben a hatalom/dominancia, a versenyképesség, 

a függőség szavakkal kapcsolatban? 

 

Az interjú során első kérdésként a hatalom/dominancia, versenyképesség és függőség 

szavakra kérdeztem rá.  A vezetők egyértelműen fogalmaztak, néha már az elején példát is 

említettek.  Az első kérdésben a válaszadók egyszerre lehatárolták a válaszokkal azt a 

területet, amire az interjú fókuszál.  Ezt kiemeltem nekik, rámutatva a kérdések mögötti 

logikára.  A beszélgetést ezért már az elejétől fogva átlátták, nem kellett fölösleges időt tölteni 

a magyarázkodással. 

 

A hatalom és a dominancia szavakkal kapcsolatban a válaszadók nem a Weber által 

megfogalmazott definíciót mondták, hanem a vállalatuk élethelyzetét illusztrálták.  Kétélű 

fegyverként értelmezi a beszállító, mert a hatékony irányítás előnyei mellett megjelenik a 

kontroll hiánya.  Ez azt jelenti, hogy bár meg lehetne mindent tennie a domináns vállalatnak, 

a kontroll nélkül legtöbbször csak egyszer lehet átlépni a vállalat és a partnercégek közötti 

láthatatlan határt.  Azt kell mérlegelni, hogy hosszú távon ez megéri vagy nem.  A gyártó 

szerint monopolhelyzethez hasonló szituációt és magatartást eredményez a domináns 

vállalatnak a hatalma.  Visszaélésre adhat okot.  A gyártó tudja magáról, hogy képes és 

tudatosan diktál is a beszállítóknak, ezt jellemzően elfogadják a kisebb partnercégek.  A vevő 

vállalat számára a dominancia a pontosság, minőség, megfelelő áru megkövetelését jelenti.  

Ha ezek nem teljesülnek, kész a partnercégek cserélésére.  A gyártó középvállalat számára 

igazodást jelent egyes partnercégek akaratához, a domináns viselkedést feltételek 

ráerőltetéseként éli meg, ami a vállalat fejlődésének lehetősége miatt mégis szükséges. 

 

A beszállító mindennapos célkitűzésként tekint a versenyképességre, ami a túlélésének az 

alapja.  Megemlíti a válaszadó a folyamatos bővítést, költségek ellenőrzését, termékek 
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felülvizsgálatát és a konkurencia ismeretét, ezek mind szükségesek egy versenyképes helyzet 

fenntartásához.  A gyártó piacvezetőként tekint magára, versenyképesnek érzi a vállalatot.  

Megemlíti a külső és belső tényezőket is, mindig, mindenről van információja.  Minőséget és 

a termék költségét kell kiemelni, valamint hangsúlyozza, hogy a teljes piacot, vevői kört le 

kell fedni.  A vevő vállalat kettős értelmezést ad.  A saját vállalatának kell versenyképesnek 

lennie a számok, eredmények tükrében, de ezt a fogyasztói elégedettség befolyásolja és 

módosítja.  A középvállalat vizionál egy versenyképes állapotot, amiért mindent meg kíván 

tenni.  Fejlesztene, növekedne, bővítene, de minden téren versenyeznie kell, még mindent 

nem tud megtenni.  Kiemeli, hogy gyártóként a termékkel és beszállítóként az alkatrésszel is 

versenyképes szeretne lenni. 

 

A beszállító tudja, hogy függ a gyártótól.  Az elmondottak alapján az időtényező okoz függést 

és a projektek elnyerése után is kialakul a függés a gyártó felé.  Teljesíteni kell minden 

helyzetben.  A gyártó szerint teljes függésben vannak a beszállítók, szinte minden 

szituációban van mód éreztetni a függőséget.  Óvatosan kell tenni, de mindig meg kell 

próbálni.  A gyártó nem érez függést, a partnercégek függenek tőle.  Kiemelte, hogy óriás 

gyártóként politikailag értelmezi a függést, az adott kormányok intézkedéseit érti a függőség 

alatt.  A vevő értelmezése szerint a gyártó és vevő közötti függés lehet kölcsönös.  Az egyes 

eladásra kínált termékeket, világmárkákat forgalmazni kell, de a kisebb gyártók felé nem érez 

függést.  A termék testesíti meg a partnercéggel kapcsolatos függés mértékét.  A gyártó 

középvállalat a rendelések, fizetés révén érzett függést a vevő felé, de elmondása szerint mára 

ez kezd kikopni.  Megemlíti, hogy a vállalata is több helyre képes már értékesíteni, a 

diverzifikáció előnye ez lehet. 

 

2. Milyen jelekből tudja lemérni a vállalatánál a partnercégek 

hatalmának/dominanciájának a nagyságát?  Miben érinti ez előnyösen vagy 

hátrányosan a vállalatot?  

 

A beszállító a saját tapasztalatával kezdi, mely szerint a partnercégek dominanciájának a 

nagyságát leginkább a tárgyalások során lehet lemérni.  Rugalmasságot tartja fokmérőnek és 

kiemeli, ha valami fontos, akkor rugalmas megoldás születik és ez pozitív minden cég 

számára.  A rugalmatlan tárgyalás azt jelenti, hogy más forrás, beszerzési lehetőség, eszköz, 

megoldás is elérhető a partnercégek számára.  A megrendelt termék volumenét másodikként 

nevezi meg a beszállító.  Hirtelen növekvő vagy csökkenő mennyiség esetén, változó ár, 
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szállítási feltétel kialakításakor a beszállító mindig tárgyalásra hívja a gyártót, az önkéntes 

változásokat a saját céges elvei alapján nem tolerálhatja.  A gyártó a szerződések feltételeinek 

a keménységét, a jogi lépések esetleges alkalmazását tartja egy jelnek, amit a saját vállalata 

alkalmaz a partnercégekkel szemben.  Meglátása szerint az övék a domináns vállalat, ezt 

tudják a partnercégek is, de a vállalti kultúra és a precíz hozzáállás alapján esélyt sem 

adhatnak más felállás kialakulására.  A vevő vállalat esetén a tárgyalás során láthatók a jelek, 

továbbá a termékek helyettesíthetőségére vezeti vissza a partnercég dominanciáját.  A multi 

vállalat, nagy presztízsű terméke, annak a fogyasztó általi megítélése lehet egy fokmérő.  A 

vevő vállalat ismeri ezeket a feltételeket és jól alkalmazza az előnyös pozíció elérése 

érdekében. A gyártó középvállalat a vevő felöl érkező feltételek önkéntes módosítását véli a 

fokmérőnek.  Ez lehet megváltoztatott ütemterv, eltérő ár, termék bizonyos változtatása.  

Kiemeli a válaszadó, hogy hitegetés is történik, nagy mennyiségű áru megrendelését lebegteti 

a partnercég az alacsonyabb egységár érdekében, de a tervezett volument mégsem kell 

leszállítani.  A termékfejlesztés költségeinél, a tervezésnél ez hátrányosan érinti a 

középvállalatot.  A domináns vevő akkor előnyös a középvállalatnak, ha folyamatos a 

szállítás, ami elégedettségre ad okot és egyben lehetőséget nyújt egy következő, már 

fejlettebb színvonalú termék gyártására. 

 

3. Miben látja az összefüggést a vállalata mérete, hatalma/dominanciája és a 

versenyképessége között? 

 

A beszállító lát kapcsolatot a vállalata mérete, dominanciája és versenyképessége között.  

Jellemzően egy nagyobb bevételű vállalatnak van lehetősége a saját magatartásának a 

partnercégre való ráerőltetésére.  A saját beszállítása mellett bár lehetne oka a hatalmi 

pozícióra és a domináns jegyek mutatására, mert a piaci részesedése nagy, de mégsem él vele. 

Átlátja a beszállító, gyártó, vevő hármasnak a kölcsönös egymásrautaltságát is, ezért 

kompromisszum elérését tartja megfelelőnek az erőfölény kimutatása helyett.  A gyártó 

vállalatban a nagy bevételhez dominancia is párosul, ezzel élni tud, de nem akar visszaélni.  A 

dominanciából fakadó fölénye általában a versenyképességét erősíti.  A vevő vállalatnak van 

hatalma, bizonyos esetekben érezteti a domináns pozícióját.  A kisebb partnercégek könnyen 

igazodnak, a saját akarat érvényesül velük szemben.  Ez a versenyképességre pozitívan hat.  A 

válaszadó ismét visszatér a multi gyártó és multi vevő vállalat dilemmájára, kiemeli, hogy a 

nagy mennyiség, termék pótolhatatlansága miatt azonos félként kezelik egymást.  A gyártó 

középvállalatban is vannak jelei az összefüggésnek.  A beszállítói igazodnak mindenben, de 
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annyi a változás, hogy nem alakul ki egy nagyon stabil helyzet.  A vevőkre viszont úgy tekint 

a középvállalat, mint versenyképes partnercégekre, akikhez igazodik, de versenyképesebb 

lesz általuk. 

 

4. A vállalat versenyképessége mennyiben függ a partnercégektől, a partnercégek 

versenyképességétől? 

 

A beszállító úgy ítéli meg, hogy a saját versenyképessége részben a versenyképes gyártótól 

függ.  A megkövetelt minőség, pontos szállítás, folyamatos fejlesztés versenyképessé teszi a 

vállalatot, de a saját beszállítói felé már a saját szempontok szerint követeli meg a folyamatok 

maradéktalan elvégzését. A válaszadó lát egy versenyképességre vonatkozó kapcsolatot az 

ellátási lánc tagjai között.  A gyártó versenyképessége senkitől sem függ a válaszadó szerint.  

Inkább tovább is gondolja a kérdést a vezető, még versenyképesebb lehet a vállalat, ha 

hatékonyabb költségcsökkentést ér el a partnercégeknél.  A vevő vállalat versenyképessége a 

világmárkákat gyártó partnercégek minőségi termékeitől, azok eladásától függ.  Mivel ezeket 

a termékeket keresik a fogyasztók, a nagy gyártók hatnak a versenyképességre.  A gyártó 

középvállalat versenyképessége a vevőtől függ.  A válasz azzal kezdődik, hogy jó, ha a vevő 

nagy és van neve a piacon, ez megtanítja őket pár normára, így fejlődhetnek.  A 

középvállalatnak a saját beszállítói aránylag jól teljesítenek, itt szintén megjelenik a 

versenyképesség függése. 

 

A beszállító szerint a versenyképes gyártóval hamarabb szeretnének szerződni és 

együttműködni, mint egy középszintűvel.  A vállalat és a gyártó versenyképessége összefügg, 

de a lánc másik irányába is fontos vizsgálódni.  A beszállító beszállítójának is akkor van 

esélye a hosszú távú együttműködésre, ha megfelel az ár, termék, mögöttes támogatás, 

szolgáltatás, azaz összességében versenyképes.  Jelenleg ez a helyzet fennáll és pozitív.  A 

gyártó szempontjából nincsen ilyen kapcsolat, mert a minőséget, termék pontos paramétereit, 

időben történő szállítást eleve megköveteli, ezt mindig tartani kell.  Ha képes rá a partnercég, 

akkor javulhat a partnercég versenyképessége, a gyártó versenyképességét ez a válaszadó 

szerint nem befolyásolja.  A vevő vállalat részben egyetért, mert a versenyképes gyártó miatt 

versenyképesebb lehet a vállalata.  Egy példával illusztrálja ezt a válaszadó és inkább 

megfordítja az érvelést.  Egy versenyképes multi gyártó presztízstermékét, amit keres a 

fogyasztó nem szabad elveszíteni a kínálatból.  Ha ez megtörténik, akkor csökken a vállalat 

versenyképessége.  A versenyképesség függése ilyen irányú.  A gyártó középvállalat a nála 
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versenyképesebb vevőjétől függ, a versenyképességét részben neki is köszönheti.  Ehhez 

mindenben jól kell teljesíteni a rendelések során, az ügymenetnek meg kell felelnie és mindez 

vezet a versenyképességhez és a sikerhez.  A több lábon való állás fontosságát megemlíti a 

válaszadó. 

 

5. Mitől tartja sikeresnek a vállalatát?  Miben méri a sikert? 

 

A beszállító vállalat a nyereség nagyságával méri a sikert, mert piaci alapon működik a 

vállalat.  Ezen túlmenően megemlíti a vállalat integráltságát, a társadalmi szerepvállalást, 

alkalmazottak elégedettségét.  További tényezőként szóba kerül a vállalat szabadalmainak a 

száma, az új projektek indításának a száma, projektek volumene, újonnan befektetett 

eszközök aránya, balesetmentes napok száma, dolgozói vélemények figyelembevétele.  Ezen 

szempontok egyben mérik a sikert is.  A gyártó is számokban méri a sikert, a vállalat az 

eladási volumen növekedését, bevétel emelkedését, piaci lefedettség bővülését nevezte meg.  

A vállalat nyit az új technológia felé, ezért folyamatosan sikeres, érzékeli a piaci réseket, 

kihasználja a lehetőségeket és az állandó költségcsökkentés mellett minden folyamatot 

precízen koordinál.  Minőségi termék is a siker kulcsa.  A vevő vállalat a cégcsoportban 

megjelenő profit nagyságaként értelmezi a sikert, a válaszadó másra nem is tér ki.  A gyártó 

középvállalat részben sikeresnek tartja a működését.  A rendelések növekedése, a bevétel, 

nyereség nagysága a mérvadó a siker kapcsán. 

 

6. Milyen konkrét intézkedéseket tud tenni a vállalat sikerességének javítására? 

 

A beszállító a menedzsment döntésének tartja a sikeresség irányába tett jövőbeli lépéseket és 

egyben megemlíti, hogy több párhuzamosan futó folyamatról van szó.  Növekedés kell a 

termelésben, új piaci réseket kell felkutatni, új termék gyártása mindig napirenden van, de a 

csarnok bővítése és új befektetések is ide tartoznak.  A vállalat minden részlegén, az 

alkalmazottnak, munkásnak is sikeres módon kell véghezvinnie a feladatát, amit a vállalat 

ösztönöz.  Új ötletek a vállalat minden szintjén születnek, ezeket szorgalmazzák is és 

megbeszélik.  A gyártó vállalat a sikeresség javítását egy új részleg, gyáregység 

megnyitásában látja, a bővítést is megemlíti.  Még gyorsabban kell reagálnia a vállalatnak a 

piaci trendekre és folyamatosan fenn kívánja tartani a vállalatra jellemző pontosságot, a 

döntések maradéktalan végrehajtását.  A vevő vállalat a minőség folyamatos szinten tartását 

vagy javítását emeli ki, de egyéb technikákkal is javítható a sikeresség:  eladásösztönzés, 
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akciók alkalmazása, több információ megosztás.  A fogyasztók felé szükséges az elhivatottság 

éreztetése.  A gyártó középvállalat pályázni kíván és az elnyert forrásokat a kapacitásának a 

bővítésére fordítaná.  Új termék, új piac, szinte minden elképzelhető.  Ismét elhangzik, hogy 

még több lábon kívánnak állni.  A meglévő projektek mellett újakat is indítanának, mert már 

adott a vállalati tudás és a partnercégekkel kapcsolatos tapasztalat is. 

 

7. Mit ért a vállalata és a partnercégek közötti felelősség alatt? 

 

A vállalat és a partnercégek közötti felelősség keretét az egymás közötti szerződés 

szabályozza a beszállító szerint.  A válaszadó ezt kiegészíti azzal, hogy általában pozitív 

irányban ettől eltérnek, segítenek egymásnak a partnercégek, kérés esetén – a bizalom és a jó 

kapcsolat miatt – átütemeznek szállításokat vagy például kedveznek egymásnak a fizetéskor.  

A folyamatos kapcsolattartás, megbeszélések, egyeztetések, a közös fejlesztések során 

kialakult találkozások már túlmutatnak a szerződésben vállaltakon.  Ezt a partnercégek is 

értékelik.  A gyártó vállalat a hosszútávon működő partnerséget érti a felelősség alatt.  

Kedveznek a partnercégeknek, de ez a középtávnál hosszabb üzletek esetében fordulhat elő.  

Először legyen üzleti előny, megtakarítás, árcsökkentés a partnercéggel, utána elképzelhető a 

pozitív gesztus.  Mindig az a cél lebeg a gyártó előtt, hogy az összeszerelő sor nem állhat le, 

ha a partnercég teljesít, akkor a jó fizetési morál, a jó kapcsolat megmarad.  A vevő vállalat 

számára a felelősség első körben nem az ellátási lánc tagjaira vonatkozik.  Először a fogyasztó 

számára óhajtja biztosítani a megszokott árut, a fogyasztót szeretné minden esetben 

meggyőzni, hogy az árult termékek kiválóak, ár-érték arányuk megfelelő.  Második említésre, 

jelenik meg a gyártótól megkövetelt minőség, ami a vállalatok közötti kölcsönös felelősség 

alapja.  A gyártó középvállalat a folyamatos együttműködés fenntartásában látja a 

felelősséget.  Igények egyeztetése, kérések elfogadása esetén néha engednie kell a partnercég 

felé, hogy fennmaradjon a folyamatos kapcsolat.  Célja a hosszú távú partneri kapcsolat 

kialakítása vagy megerősítése. 

 

8. Milyen időtávra pozícionálja magát a vállalat a partnercégeihez?  

 

A megkérdezett vállalatok minden esetben hosszú távra, 5-15 évre pozícionálják magukat a 

partnercégeikhez.  A beszállító kölcsönös üzleti kapcsolatot tekinti alapnak egy partnercéggel 

szemben, ahol minden fél jól jár.  A gyártó vállalat számol egy beszállítói fluktuációval, amit 

eleve a nagyszámú beszállítóval magyaráz.  A helyzetét jellemzi, hogy egy gépipari termék 
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esetén a folyamatos beszállítás is 6-7 évet jelent és még utána is alkatrészpótlást vár el a 

beszállítótól.  A vevő vállalat a termékpaletta megtartása miatt hosszú távú kapcsolat 

kialakításában bízik.  A magyar tulajdonú középvállalat a folyamatos együttműködéseket 

próbálja véglegesíteni, törekszik a növekedése miatti biztosnak mondható háttér 

megteremtésére. 

 

9. Ha a partnercégek között lenne egy függőségi lánc, hol helyezkedne el a vállalata?  

Miért?  Elégedett-e ezzel a pozícióval?  Ha nem, akkor mit tesz azért, hogy 

elmozduljon ebből a pozícióból? 

 

A függőségi lánccal kapcsolatban a beszállító vállalat azt hangsúlyozta, hogy a kölcsönösen 

előnyös üzleti kapcsolat elvei szerint működik a vállalat a partnercégekkel együtt, a függőség 

nem igazán szerencsés, de van. Ha a vállalat függ a saját beszállítójától, akkor azonnal 

alternatív beszállítót kell felkutatni.  A gyártó felé enyhe függés van, bár érezhető, de a 

diverzifikált portfólió miatt elfogadható a mértéke.  A pozícióval elégedett a beszállító, 

döntően egy gyártótól sem függ a vállalat anyagi értelemben.  Az enyhe függésre 

rákérdeztem, itt azt érti a beszállító, hogy a gyártó mondja meg nekik, hogy milyen alkatrész 

kell, mikor, milyen legyen az új termék fejlesztése, tervezést hogyan módosítsák a gyártás 

előtt, de ezért külön fejlesztési pénzt kapnak egészen a tesztelésig.  Ebben a helyzetben 

alkalmazkodni kell.  Cél az elégedettség, amit mindig elérnek, ezért tudják, hogy őket nem 

cseréli le a gyártó.  A beszállítás folyamatos, mégis egyes esetekben a tárgyaláson megpróbál 

domináns helyzetből irányítani egy-egy gyártó.  A gyártó vállalat meglátása az utolsó 

kérdésnél már egyértelmű.  Domináns pozícióban van a vállalat, tudja, hogy a partnercégek 

között, azaz az ellátási láncban nincsen versengés, ők diktálnak és ez a hatalmi pozíció 

mindvégig meg is volt és meg is lesz.  Elégedett a helyzetével, szerinte a partnercégek is 

elégedettek, mert gyártóként megvan a vállalat presztízse és a jó híre, referenciaként néznek 

rá.  Domináns helyzetével anyagi értelemben nem él vissza, minden partnercégnek pontosan 

fizet.  A válaszadó szerint, ha a vállalat konszernként tekint magára, akkor összesen kettő 

versenytársat lát globálisan, ez a kihívásuk lényege.  A vevő vállalat középre pozícionálja 

magát a függés szempontjából, mert a gyártó és ők azonos mértékben fontosak az 

értékesítéskor.  A kölcsönösség miatt nem cél a pozíció tudatos változtatása, de bizonyos 

kísérleteket mindig tesz egyes gyártók felé a saját pozíciójának az erősítése érdekében.  Néha 

ez olyan konfliktushoz vezet, amikor cserélni kell a gyártót, de évente bizonyos méretű 

fluktuációval eleve számol a vevő vállalat.  A gyártó középvállalat függ a vevőtől, de 
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elégedett a vevő a termékkel, annak minőségével, szállítással, így a függőségi pozícióját 

elfogadja.  Nyomás és versenykényszer is jellemzi a kapcsolatot, de az új projektek révén 

fejlődhet a vállalat.  A válaszadó szerint több felvevőpiaccal részben lehetne csökkenteni a 

függőséget, mert jelenleg a rendelésen keresztül jön a függés a gyártósorba.  Tudja, hogy 

versenyképesebbnek kellene lennie a vállalatnak, jobb árat kellene adniuk a konkurenseknél, 

csak így kaphatnak további rendeléseket.  Nehéznek találja a helyzetét, de a fejlődéshez ez is 

hozzátartozik. 

 

 

3.12.  Mélyinterjú eredményének összefüggései 
 

A mélyinterjú eredményei alapján, a kérdőív válaszaival összhangban megalkottam az ellátási 

lánc tagjaira vonatkozó dominancia mátrixot.  A kapott eredmény az N=221 vállalati minta 

tükrében értelmezi a dominancia, függés és a vállalat típusai közötti kapcsolatot.  Kiemelem, 

hogy csak Magyarországon működő, közepes- és nagyvállalatra vonatkozik, az iparágakat 

együtt kezeli, az egyes szektorokra vonatkozó pontosítások majd a jövőbeli kutatásom részét 

képezik.  A mátrix a 32. ábrán látható. 

 

32. ábra:  Dominancia és függés kapcsolata az ellátási lánc vállalatai között 

 

versenyképes és függést kialakító 

 
 
 
 
 
 

gyenge dominancia   erős dominancia 
 
 
 
 
 
 

 
részben versenyképes és függésben lévő 

 

Forrás:  Saját szerkesztés.  

beszállító gyártó 

gyártó 
középvállalat vevő 
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A gyártó vállalat jellemzően erős dominanciával, versenyképességgel írható le, amitől a 

partnercégek függenek.  A kialakult függésnek olyan hatása van a partnercégekre, hogy azok 

megtanulják a követelt ügymenetet, amitől versenyképességet várnak.  A beszállító vállalat 

versenyképes, dominanciáját tekintve elmarad a gyártóétól.  Bizonyos területen igazodnia 

szükséges.  A vevő vállalat domináns, de függése könnyen kialakul a gyártótól.  

Versenyképességét szintén a gyártó befolyásolja.  A gyártó középvállalat a legtöbb itt 

elemzett jellemző alapján elmarad a többi partnercégtől.  A válaszok alapján folyamatosan 

fejlődik, még nem multi, dominanciája gyenge, függésben van a partnercégektől és csak 

részben versenyképes.  Nem tárgya a kutatásnak, de a gyártó középvállalatnak minden 

jellemzője adott, hogy hosszú távon már a gyártó tulajdonságaival bírjon.   

 

A válaszok alapján látható, hogy a domináns vállalattal együttműködő partnercég, ha nem 

domináns, akkor részben függésben van.  Kivételt képezhet, ha egy bizonyos ellátási láncban 

több domináns tag is van, de ettől a helyzettől itt eltekintek.  A mátrix vízszintes tengelye és a 

függőleges tengelye így kapcsolódik.  A függőleges tengely mutatja a versenyképességet, 

melynek a megléte a kérdőív és a mélyinterjú válaszai alapján adott.  A versenyképesség 

teljes hiányáról nem lehet szó, ezért a részleges versenyképesség került a függőleges tengely 

negatív tartományába. 

 

Az interjúban résztvevők válaszai és a vállalatok gyakorlata mind kiegészíti a kvantitatív 

elemzés során kapott szignifikáns eredményeket.  Az itt kapott eredmények segítik a H4, H5 

és H6 hipotézisek igazolását és a tézisek véglegesítését.  A mélyinterjú főbb pontjait a mátrix 

szemlélteti, leegyszerűsített formában magában hordozza a négy vállalat válaszadói által 

mondottakat. 

 

 

3.13.  Hipotézisek értékelésének összegzése és tézisek 
 

A disszertációban az empirikus kutatás eredményeit a hipotézisek eredményeinek az 

összefoglalásával és a tézisek megfogalmazásával véglegesítem.  A 33. ábra a kutatási 

témákat és a téziseket összegzi.  A modell egyben szemlélteti a felépítést és mutatja, hogy a 

kutatást sikerült végigvinni a kitűzött célok alapján. 
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33. ábra:  Modell a kutatási témák és tézisek összegzéséről  

 

 
 

 

Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A kutatásom során vizsgáltakat hipotézisenként összefoglalom, és a téziseket megállapítom.  

A hipotézisek leírásával, igazolásával vagy cáfolásával egyenként haladok.   

 

 

H1 – Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való alkalmazkodás a vállalatvezetés 

tudatos stratégiájának része. 

 

Igazoltam, ha a vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával a jövőjét illetően, akkor ebben a 

stratégiában benne vannak a partnercégek is.  Ha figyelembe veszi a partnercégeket, akkor 

tudatosan pozícionálja magát azokhoz.  Igaznak bizonyult, hogy a vállalat képes a 

partnercégeit pozitív és negatív irányba befolyásolni, ami szintén a stratégiájából ered.  Mivel 

a vállalatra is kihat a partnercégek döntése, de a vállalat tudatosan pozícionálja magát ezért 

függőség és hatalmi helyzet van a vállalatok között.  Erre törekszik a vállalat, főleg olyan 

partnercégeknél, akikkel már több éve kialakult üzleti kapcsolata van.  Képesek és tudják is 

egymást befolyásolni a vállalatok.  Az elemzés alapján a H1 hipotézist elfogadom és az alábbi 

tézist megfogalmazom:  

 

Felelősség és kockázat:  T6 

 

Versenyképesség:  T4, T5 

  Függőség a vállalat és a lánc szintjén:  T2 

 

Ellátási lánc vállalatainak a kapcsolata:  T1 

 

H 
A 
T 
A 
L 
O
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T1 – A vállalatvezetés tudatos stratégiájának a része az ellátási láncban betöltött hatalmi 

pozícióhoz való alkalmazkodás. 

 

 

H2 – A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci hatalmától. 

 

Alátámasztottam az árbevétel szempontjából a befolyásolás tényét.  Igazoltam, hogy a 

nagyobb vállalati árbevétel, nagyobb piaci hatalmat jelent, ami a vállalat és a partnercégek 

közötti hatalmi pozíció alapja.  Ha a vállalat árbevétele 1 milliárd forint feletti, akkor már 

hatalmi tényezőként tünteti fel magát és ki is használja ezt a lehetőségét a partnercégek 

befolyásolására és a függőségének fenntartásában.  A vállalat nem is óhajtja ezt az állapotot 

megszüntetni, az előnyeire koncentrál.  Igazoltam, hogy a piaci hatalom nagysága és az egyre 

nagyobb árbevétel mértéke összefügg a vállalatnak az ellátási láncban lévő partnercégekkel 

szembeni hatalmi pozíciójával.  Összefoglalva, sikerült bebizonyítani, hogy van kapcsolat a 

magas árbevétel, piaci hatalom megléte, a partnercégekkel szembeni függőség és befolyásolás 

kialakítása és ezen állapot folyamatos fenntartása között.  Az elemzés alapján a H2 hipotézist 

elfogadom és az alábbi tézist megfogalmazom: 

 

T2 – Az ellátási láncban működő vállalat hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci 

hatalmától és dominanciájától.  

 

 

H3 – A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban, 

mert a domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését. 

 

Igazoltam, hogy jellemzően fontos a vállalatnak a partnercégekkel való szoros 

együttműködés.  Az ellátási láncban ez napi kapcsolatot jelent a partnercégekkel, 

összekapcsolódás és hálózatosodás mellett.  A vállalat felismerte az együttműködés előnyeit 

is, sőt növekvő vállalati bevétel mellett, más szegmensekbe való belépés, bővítés is 

elképzelhető.  A magas árbevételből adódóan a vállalat piaci hatalma nem gátolja a 

hálózatosodást, hanem pont, hogy ösztönzi.  A hipotézis első része hamis, tehát a hatalom és a 

hálózatosodás nem egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban.  Bizonyítottam, 

hogy a vállalatok együttműködnek, de a nagyobb hatalom mellett még nagyobb kontrollra 
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akarnak szert tenni.  A vállalatnak nem célja, hogy gátolja a lánc bővülését, inkább a 

beszerzést és eladást szeretné kontrollálni.  A hipotézis második fele sem bizonyult igaznak.  

A partnercégek is törekednek a hatalomra és a kontrollra, ezt szintén a folyamatos 

együttműködés és bővítés mellett képzelik el.  Az elemzés alapján a H3 hipotézist elvetem.  

H3 hipotézis talán logikailag megfordítva igaz lehet, de tézisként kimondani nem lehet, mert 

azt egy új kérdőív, új kérdéseivel kellene bizonyítanom és ez most túlmutat a disszertáció 

jelenlegi keretein.  Ezek függvényében az alábbi megállapítást teszem:  

 

T3 – H3 elvetése miatt T3-at nem állítok fel. 

 

 

H4 – A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és sikerességétől függ az 

ellátási lánc versenyképessége. 

 

Bebizonyítottam, hogy a vállalat a legfontosabb partnercégeit a termékek és szolgáltatások 

minőségével és az üzleti magatartással befolyásolja.  Ezek a tényezők egyben a vállalat 

versenyképességének a legfontosabb elemei is.  Az elemzésem szerint a hatalommal 

rendelkező vállalat jellemzően nagy árbevétellel rendelkezik, ez megadja a versenyképesség 

mértékét.  A vállalat ismeri a termékére vonatkozó azon információkat, ami miatt 

versenyképes, ezt át tudja adni a partnercégeknek.  Igazoltam, hogy a partnercégek ennek 

tükrében lesznek sikeresek, azaz a versenyképes vállalat pozitívan hat a partnercég 

versenyképességére és sikerére.  Az ellátási láncban a beszállító, gyártó és vevő vállalatok 

együtt kell, hogy versenyképesek legyenek, ennek forrása mindegy, hogy melyik vállalatban 

van, de át kell adnia a tényezőket az összes partnercégnek.  Ez esetben lesz versenyképes a 

láncban lévő cégek összessége.  Összefoglalva, igazolt az összefüggés, miszerint a nagy 

árbevételű, hatalommal rendelkező vállalat befolyása és versenyképessége kihat az ellátási 

láncban együttműködő partnercégek versenyképességére.  A kérdőíves elemzés és a 

mélyinterjú összefüggései alapján a H4 hipotézist elfogadom és az alábbi tézist 

megfogalmazom: 

 

T4 – Az ellátási lánc versenyképessége függ a domináns hatalommal rendelkező vállalat 

befolyásától és sikerességétől. 
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H5 – Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező vállalat versenyképességétől.   

 

Igazoltam, hogy a vállalat nagysága, árbevétele összefügg a versenyképességének a 

mértékével.  A hatalommal rendelkező vállalat jellemzően versenyképesebb a 

partnercégeknél.  Ha egy adott ágazatban működő kulcsfontosságú vállat a vizsgálat tárgya, 

akkor látható, hogy a versenyképessége befolyásolja a partnercégeinek a gazdasági 

eredményét, erre a mélyinterjúban kapott válaszok külön kitérnek.  Ez a befolyásolás lehet 

negatív és pozitív is, de az ellátási láncokban a pozitív befolyásolás esetén lehet a láncot 

sikeresen fenntartani.  Ez az ágazati siker érinti a partnercégeket is.  A növekvő 

versenyképesség a beszállító, gyártó és vevő vállalatok esetén a partnercégeket szoros 

együttműködésre ösztönzi.  Mivel cél a szorosabb együttműködés, ezért a befolyásolás pozitív 

irányú és a versenyképesség megtartását, átadását jelenti.  Az elemzés alapján a H5 hipotézist 

elfogadom és az alábbi tézist megfogalmazom: 

 

T5 – Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező vállalat versenyképességétől. 

 

 

H6 – Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

 

Az ellátási láncban a vevői és a beszállítói kör, tehát a vállalat beszállítói és vevő partnercégei 

között kialakult a bizalom.  Igazoltam, hogy a vállalat lojalitást mutat a partnercégek felé, de 

természetesen ez kölcsönösen igaz a vállalat irányába is.  A vevői és beszállítói kör értéket 

jelent a vállalatnak, ennek a folyamatos működését, fent kívánja tartani és sikerült 

bizonyítanom, hogy erre erőforrásokat is képes áldozni.  Azért költene a vállalat, mert 

kockázatot jelent az adott állapot megváltozása, romlása, ami kevesebb árbevételben, új 

partnercégek keresésében jelenne meg.  Hosszútávon növekvő kockázattal jár a vállalat 

partnercégeinek az elvesztése.  A vállalat ezért felelősséget vállal az adott helyzet megtartása 

vagy javítása érdekében, ezt nyilván akkor tudja megtenni, ha a vállalatnak vannak erőforrásai 

és hatalma.  Mindezt természetesen azért teszi a vállalat, mert felismerte az ellátási láncban 

való együttműködés előnyeit.  A vállalat képes irányítani, befolyásolni a partnercégeket, ezért 
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cserébe vállalja a többletkockázatot.  A mélyinterjúban kapott válaszok és a leírt szituációk 

alátámasztják ezt.  Ez a hipotézis összegzi a függőség kialakítása, hatalom és a 

versenyképesség kapcsolatát, mert az a vállalat, amelyik mindegyikkel rendelkezik és uralja 

az ellátási láncot, kell, hogy áldozzon az adott állapot fenntartására.  Ha márpedig 

erőforrásokat allokál erre, akkor kockázatot is vállal.  Az elemzés alapján a H6 hipotézist 

elfogadom és az alábbi tézist megfogalmazom: 

 

T6 – Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat nagyobb felelősséget 

és kockázatot vállal a lánc eredményességében. 
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4.  Befejezés 
 

4.1.  Hipotézisek és tézisek összefoglalása 
 

A felállított hipotéziseket statisztikai módszerekkel elemeztem, ezek alapján a következő 

eredményeket állapítom meg.  Hat hipotézisből ötöt elfogadok, egy hipotézist viszont elvetek.  

A hipotézisekre vonatkozó kutatási eredményeket a 14. táblázat szemlélteti.   

 
14. táblázat:  Hipotézisek kutatási eredményei 

Hipotézis Bizonyítás /– Tézis 

1,  Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való 

alkalmazkodás a vállalatvezetés tudatos stratégiájának része. 
Elfogadva  T1 

2,  A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója 

függ a vállalat piaci hatalmától. 
Elfogadva  T2 

3,  A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló 

folyamatok az ellátási láncokban, mert a domináns hatalommal 

rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését. 

Elvetve – – 

4,  A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és 

sikerességétől függ az ellátási lánc versenyképessége. 
Elfogadva  T4 

5,  Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge 

érdekérvényesítő vállalat versenyképessége függ a hatalommal 

rendelkező vállalat versenyképességétől. 

Elfogadva  T5 

6,  Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat 

nagyobb felelősséget és kockázatot vállal a lánc 

eredményességében. 

Elfogadva  T6 

Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A hipotézisek kutatási eredményei alapján a hipotézisekből téziseket fogalmazok meg.  Az öt 

elfogadott hipotézist részben átfogalmazva tézisként véglegesítem.  A harmadik hipotézist 

elvetem, a tézis megfogalmazását a primer kutatás alapján nem tartom lehetségesnek.  Az 

elvetett hipotézis következtetni enged a jövőbeli kutatási irányra, de tézis kimondásához nem 

elegendő.  A 15. táblázat bemutatja a hipotézisek alapján véglegesített téziseket.   
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15. táblázat:  Hipotézisek és tézisek 
Hipotézis Tézis 

H1:  Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz 

való alkalmazkodás a vállalatvezetés tudatos 

stratégiájának része. 

T1:  A vállalatvezetés tudatos stratégiájának a része 

az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való 

alkalmazkodás. 

H2:  A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi 

pozíciója függ a vállalat piaci hatalmától. 

T2:  Az ellátási láncban működő vállalat hatalmi 

pozíciója függ a vállalat piaci hatalmától és 

dominanciájától.  

H3:  A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen 

irányuló folyamatok az ellátási láncokban, mert a 

domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a 

lánc folyamatos bővülését. 

– 

H4:  A domináns hatalommal rendelkező vállalat 

befolyásától és sikerességétől függ az ellátási lánc 

versenyképessége. 

T4:  Az ellátási lánc versenyképessége függ a 

domináns hatalommal rendelkező vállalat 

befolyásától és sikerességétől. 

H5:  Az ellátási láncban a hatalommal nem 

rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező 

vállalat versenyképességétől. 

T5:  Az ellátási láncban a hatalommal nem 

rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező 

vállalat versenyképességétől. 

H6:  Az ellátási láncban nagyobb hatalommal 

rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

T6:  Az ellátási láncban nagyobb hatalommal 

rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

 

4.2.  Következtetések és összegzés 
 

Az öt hipotézis bizonyítása és egy cáfolása arra enged következtetni az elméletet figyelembe 

véve, hogy a kutatási terület lehatárolásánál szemléltetett metszet is megfelelő eredménnyel 

szolgál a tudomány és a menedzsment gyakorlat számára.  Az ellátási lánc menedzsment, 

hatalom és versenyképesség mezsgyéjén lehet újat alkotni és további kutatás lehetőségét rejti.   

 

Először is ki szeretném emelni, hogy a közép- és nagyvállalatokban a hatalom megléte 

tudatossággal párosul, a pozitív és negatív befolyásolás eszköze, de a legfontosabb eredmény, 

hogy a vállalatvezetés stratégiájának a része.  A kérdőív segítségével úgy kellett rákérdezni a 

hatalomra és ellenőrizni kontrollkérdésekkel, hogy valóban a kendőzetlen választ adja a 
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menedzser és ne próbálja meg jobb színben feltüntetni a vállalati gyakorlatot.  Bizonyítottam 

azt az összefüggést, hogy a piaci hatalom és az ellátási láncban lévő hatalmi pozíció 

összefüggenek.  A klaszterelemzésben sikerült csoportosítani a vállalatokat, itt is látható volt 

a piacból eredő hatalomnak a megléte.  Gyakorlati tanácsokat is megfogalmaztam a 

hatalommal nem rendelkező vállalat számára.  

 

A hatalom és a hálózatosodás nem ellentétes folyamatok, a domináns hatalommal rendelkező 

vállalatnak nem célja az ellátási lánc gátolása.  Az eredmény meglepett, mert a „status quo” 

fenntartása elemi érdeke egy hatalommal rendelkező nagyvállalatnak, természetesen a 

versenyképesség növelése, folyamatos fejlődés fenntartása és a piaci részesedés növelése a 

vállalatot és ezen keresztül a láncot is folyamatos mozgásra készteti.  Ezen a ponton további 

vizsgálat szükségességét vetítem előre, érdekes és új eredményekre világíthat rá az eredmény 

hátterében meghúzódó tényezők sokasága. 

 

A versenyképesség kérdéskörénél fontos kutatási eredményt kaptam.  Először is a hatalommal 

rendelkező vállalat döntően befolyásolja az ellátási lánc versenyképességét.  A 

kulcspozícióban lévő, a beszállító, gyártó, vevő vállalatok egyike, a saját szegmensében 

irányítja a láncot és olyan ráhatást gyakorol az egész láncra, ami meghatározó az ellátási 

láncok közötti versenyben.  A globalizált világban a verseny az ellátási láncok között 

értelmezhető, nem csak és kizárólag a vállalatok között.  Ezt az elméleteknél ismertettem, a 

különböző nézeteket ütköztettem, de a hatalmi aspektusát a kutatás során bizonyítottam.  A 

hatalommal rendelkező vállalat versenyképessége függést okoz, mert a hatalommal nem 

rendelkező vállalat versenyképességét befolyásolja.  A tézisként elfogadott eredményt az is 

alátámasztja, hogy az ellátási láncokban olyan együttműködés van, ami kikényszeríti a közös 

célokat is.  

 

A hatalom, felelősség és kockázat vizsgálata olyan szempontból világított rá új eredményekre, 

hogy a hatalommal rendelkező és a versenyképességet befolyásolni tudó, jellemzően 

nagyvállalatnak van arra erőforrása, hogy felelősséget vállaljon a láncban, ami kockázattal jár.  

Az adott láncban betöltött helyzetének a feladása nagyobb veszteséget okozna, mint a 

felelősség és a kockázat költsége.  Az ellátási lánc hatalmi szereplője a hosszú távú, 

fenntartható és legalább a saját számára nyertes pozíciót és eredményt kínáló helyzet 

megtartásában érdekelt. 
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4.3.  Gyakorlati felhasználhatóság 
 

Úgy vélem, hogy a tudományos kutatásnak akkor van kézzelfogható konklúziója, ha a 

gyakorlatba is átültethető a kapott eredmény.  A vállalati menedzsmentnek minden plusz 

információ fontos, kiemelten akkor, ha a versenyképességet is érinti az új elmélet. 

 

Az ellátási láncokban a vállalatok felismerik, hogy mely cégnél összpontosul a domináns 

hatalom.  A hatalommal rendelkező vállalat nem érdekelt a változásban, de a függőségben 

lévők igen.  Ha felismerték a helyzetüket és a hatalom negatív irányba befolyásolja a 

tevékenységüket, akkor változtatni akarnak, ki szeretnének törni az adott szituációból.  Ez a 

felismerés kulcsfontosságú, különböző gyakorlati megoldásokat adhat a vállalatnak.  Ansoff 

mátrixát figyelembe véve négy megoldás lehetséges, ezek a meglévő piacokat nézve a piaci 

részesedés növelése és termékfejlesztés, míg az új piacoknál a piacbővítést és a diverzifikálást 

jelentik.  (Müller-Stewens–Lechner 2001)  Mind a négy olyan eszköz, melyet a vállalat a 

függőség csökkentése érdekében tehet.  Az ellátási lánc versenyképességére nagy hatással van 

a magasabb bevétellel rendelkező vállalat.  A vállalat és a partnercégek erősebb integráltsága 

átalakíthatja a függőséget, úgy, hogy a folyamatokba, döntések előkészítésébe bevonja a 

hatalommal nem rendelkező vállalatokat is.  Ez az összefogás erősíti a lánc szerepét, ami 

pozitívan hat a hatékonyságra és a versenyképességre.  A kisebb, hatalommal nem rendelkező 

vállalatok így új folyamatokat vehetnek át, a folyamatos visszajelzés és a közös munka során 

„beletanulhatnak” az ellátási láncban kialakított ügymenetbe, aminek maguk is részei. 

 

A könnyebb eligazodást segítve megalkottam az ellátási lánc hatalmi modelljét, mely hidat 

képez a közgazdaságtan és a menedzsment területek között, valamint ötvözi a tudományos és 

a gyakorlatias megközelítést.  Sikerült bebizonyítani, hogy mindig van legalább egy domináns 

hatalommal rendelkező vállalat az ellátási láncban, amire reagálni kell a vállalatoknak.  Az 

elméletben meglévő definíciókat és a kutatás eredményeit együttesen átültetem a gyakorlatba 

és folyamatként szemléltettem kiemelve a hatalmi visszaélésre adó okokat.   

 

A klaszterelemzés során tipizáltam a kérdőívben szereplő vállalatokat, meghatároztam főbb 

ismérveiket és az elemzés után gyakorlatias tanácsot nyújtok.  A tudományos módszerekkel 

kapott szignifikáns eredmények alapján és a vállalatok jövőbeli lehetőségeiket figyelembe 
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véve a következő kitörési pontokat megállapítom és leginkább a 3. klaszter számára, azaz a 

középvállalatoknak ajánlom:  

- magasabb árbevételre kell törekedni 

- tudatosabban kell pozícionálni a vállalatot a partnercégekhez képest 

- a partnercégekkel való több éves üzleti kapcsolat pozitívuma mellett érdemes a 

vállalatoknak is újabb cégeket bevonni az együttműködésbe, ezzel ösztönözve a 

folyamatos fejlődést és szem előtt tartva az új üzleti lehetőségeket 

- a kialakult legrégebbi partneri kapcsolatokat meg kell tartani, számítva a régi 

tapasztalatokra egy új fejlesztés, piacbővítés esetén 

- a nagyobb vállalatoktól való függőséget jelentősen csökkenteni kell  

- törekedni kell az ellátási láncba történő mélyebb integráltságra, ezáltal további 

előnyökhöz juthat a vállalat  

- IT rendszereken keresztül kapcsolják össze a vállalatot a partnercégekkel, hogy a napi 

operatív munkától a stratégiai feladatokig több folyamatot végezhessenek el közösen 

- a naprakész információk elérése célként merüljön fel az együttműködésben 

- a nagyobb arányú nemzetközi beszerzés és eladás további piacbővítéssel elérhető, ami 

a folyamatos fejlesztés irányába mutat és további előnyöket jelent a meglévő 

integrációnak is 

- a vevői és beszállítói körben lévő bizalmat érdemes fenntartani, erre hosszú távon 

építhet a vállalat 

- a kockázatot csökkenteni kell, az ellátási lánc több tagjának is kell viselnie a 

felelősségből származó többletkockázatot 

 

Az eredményekből hosszabb távon további következtetések, megközelítések is 

megállapíthatók és az ellátási lánc hatalmi modellel összhangban értelmezhetők.  A 

gyakorlatias megközelítés célja, hogy sikeresebben működjenek a vállalatok az ellátási 

láncban és versenyképességüket erősítsék.  

 

 

4.4.  Jelenlegi korlátok és jövőbeli kutatási irányok 
 

Minden empirikus kutatásban vannak korlátozó tényezők, melyeket fontos megnevezni, hogy 

ez által csillapítani lehessen a hatásukat.  (Remenyi et al. 2003)  A kutatás és elemzés teljes 

folyamatában fellelhetők ezek, így ebben a vizsgálatban megtalálhatóak a limitációk.  A 
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limitációk arra ösztönöztek, hogy pontosan lehatároljam a kutatási területet, kizárjam a nem 

releváns tényezőket és tudatosan koncentráljak az elemzésre az előre megalkotott modell 

mentén. 

 

A kutatásom során folyamatosan időbeli és pénzbeli korlátokat tapasztaltam.  Az ellátási lánc 

menedzsment témájának egy szeletét tartalmazza a dolgozatom, de a statisztikai igazolások, 

következtetések újabb tudományos kérdéseket vetnek fel.  A primer kutatás szignifikáns 

eredményei alapján megfogalmazott tézisek a kutatómunkámnak az első pillérét jelentik, a 

többi téma és az újabb hipotézisek vizsgálatához több erőforrás kell.  Korlátként látom a 

megkérdezettek felkészültségét, holott a kérdőíves és mélyinterjús módszer lehatárolta a 

megkérdezettek körét.  A kutatásban így is sikerült az elérhető mintaszám mellett a lehetséges 

problémákat minimalizálnom, de természetesen egy nagyobb minta mellett még pontosabb 

eredmények születnének.  Célom a kutatás folytatása, az ellátási láncokhoz köthető, egyedi 

iparágakra jellemző tényezők megállapítása, melyet a felmérendő vállalatok számának, azaz a 

minta növelésében látom.  A disszertáció és a jelenlegi kutatásom korlátai miatt ezekre még 

nem térhettem ki, de a tézisek alapján következő irányként határozom meg a szektorirányú 

kutatást. 

 

A kutatás igazi tudományos jelentősége és értéke, egyben a gyakorlatban az üzleti élet egyik 

segítsége, az ellátási láncok hatalmi helyzetének felismerése, kezelése és a megfogalmazott 

tanácsok alkalmazása.  A felhasznált módszernél a közgazdaságtudomány és a menedzsment 

elvei mentén haladtam, ezért, mind a tudományos, mind pedig a gyakorlati megközelítés 

továbbvihető.  Minden kutatás, így a disszertációm is, választ ad az elemzésben feltett 

kérdésekre, de pont az eredmények ösztönzik a kutatót a további gondolkodásra és az újabb 

kutatási kérdések megalkotására. 

 

A megalkotott ellátási lánc hatalmi modell hosszútávon használható a tudomány és a 

menedzsment számára, de bízom benne, hogy további kutatás során sikerül még fejleszteni, 

amire a limitációk elhárítása után reális lehetőség adódhat.  Ebben segíthet a már említett 

szektorális lehatárolás, a vállalatok nagyobb mintaszáma vagy a nemzetközi összehasonlítás.  

A modell további vizsgálatába más interdiszciplináris területeket is be lehet vonni, illetve 

érintheti a szolgáltatás domináns logikának az ellátási láncra kiterjedő hatását.  
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A meglévő eredményeket prezentálni szeretném a vállalatoknak, ezzel is segítve az ellátási 

láncon belüli hatékonyabb együttműködést, hatalmi helyzet kezelését és a versenyképességet.  

A kérdőív kitöltésekor volt olyan menedzser, aki visszajelzést kért az eredményekről, mert 

lehetőséget lát a jelenlegi ügymenetük és a partnercégekkel való kapcsolatuk egyes 

jellemzőinek a változtatására.  Ennek a kérésnek is eleget kívánok tenni. 
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6.  Melléklet 
 

6.1.  Kérdőív 
 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 
 
A Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában a vállalatok 
összefonódásával kapcsolatos témában készítem a doktori disszertációmat.  Kérem, az alábbi 
kérdőív kitöltésével segítse munkámat.  A kérdőív kitöltése 20 percet vesz igénybe.  A kitöltött 
kérdőíveket bizalmasan kezelem, az eredményeket a disszertációmban publikálom és kérésre a 
vállalat számára bemutatom.   
 
Köszönettel:  Brányi Tamás    (9026 Győr, Vidra u. 9., tel.:  20/430-4326) 
 

 
Vállalatra vonatkozó kérdések 

 
1. Mi a vállalat neve, címe, elérhetősége? 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 

2. Mikor alapították a vállalatot?  
□ 1918 előtt  □ 1919-1945  □ 1946-1989  □ 1989 után 
 

3. Mi a vállalat tulajdonosi körének megoszlása?  
□ többségi magyar tulajdonos   □ többségi külföldi tulajdonos 
 

4. Hány alkalmazottja van a vállalatnak? 
□ 50-250   □ 251 fölött 
 

5. Mely kategóriába sorolható a vállalat fő tevékenysége? 
□ gépipar  □ feldolgozóipar □ könnyűipar    □ építőipar     □ élelmiszeripar 
□ mezőgazdaság  □ kereskedelem □ szolgáltatás      □ 
egyéb:………………………. 
 

6. Mi a vállalatra a legjellemzőbb kategória?  
□ a vállalat termékét további gyártók vásárolják meg (beszállító) 
□ a vállalat készterméket állít elő (gyártó) 
□ a vállalat megvásárolja a készterméket és a végső fogyasztónak értékesíti (vevő) 
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7. Mekkora éves árbevétele volt a vállalatnak 2011-ben?  (millió Ft) 

□ 0 alatt   □ 0-99   □ 100-499  □ 500-999 
□ 1.000-4.999  □ 5.000-9.999  □ 10.000 fölött 
 

8. Mekkora adózás előtti eredménye volt a vállalatnak 2011-ben?  (millió Ft) 
□ 0 alatt   □ 0-99   □ 100-499  □ 500-999 
□ 1.000-4.999  □ 5.000-9.999  □ 10.000 fölött 
 

9. Az elmúlt öt évben hogyan jellemezné a vállalat bevételének átlagos év végi eredményét? 
□ átlagosan évi 10%-nál többet visszaesett 
□ átlagosan évi 0-10% között visszaesett 
□ stagnált 
□ átlagosan évi 0-10%-ot fejlődött 
□ átlagosan évi 10% felett fejlődött  
 

10. Mi a vállalatnak a 2012-es naptári évre kitűzött legfontosabb célja?   
□ megszűnés elkerülése □ vevők megtartása □ termékfejlesztés □ piacbővítés 
□ profit maximalizálása □  diverzifikálás  □ 
egyéb:……………………………………………..…..…………… 
 

11. Mi az Ön neme? 
□ nő  □ férfi 
 

12.  Ön hány éves? 
□ 21-30  □ 31-40  □ 41-50  □ 51-60  □ 61-70  □ 71 fölött 
 

13. Önnek milyen végzettsége van? 
□ szakipari végzettség □ érettségi □ főiskolai □ egyetemi □ posztgraduális  
 

14. Mi az Ön munkaköre?      
□ asszisztens □ menedzser  □ csoportvezető □ igazgató □ tulajdonos 

 
 
 
Vállalat és a partnercégek kapcsolatára vonatkozó kérdések 
 
(vállalat:  az Ön cége,  partnercégek:  azon cégek, amelyekkel a vállalat gazdasági kapcsolatban áll, 
ilyenek például a beszállítók és a vevők) 
 
Mennyire jellemzőek a vállalatra az alábbiak?   1, egyáltalán nem –  5, teljes mértékben jellemző 
 
15. A vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával a vállalat jövőjét illetően.   1     2     3     4     5 
16. A vállalat rendelkezik olyan hosszú távú stratégiával, ami figyelembe  

veszi a vállalat partnercégeit is.        1     2     3     4     5 
17. A vállalat tudatosan pozícionálja magát a partnercégekhez képest.   1     2     3     4     5 
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18. A vállalat döntéseivel képes a partnercégeket tudatosan pozitív vagy 
negatív irányba befolyásolni.        1     2     3     4     5 

19. A vállalatra a partnercégek döntése határozottan kihat.     1     2     3     4     5 
20. A vállalat partnercégeinek több mint a felével már több éve kialakult 

 az üzleti kapcsolat.         1     2     3     4     5 
 
21. Hány beszállítója van a vállalatnak?  

□ 1-25  □ 26-50  □ 51-75  □ 76-100 □ 100 fölött 
 

22. Hány vevője van a vállalatnak?  
□ 1-25  □ 26-50  □ 51-75  □ 76-100 □ 100 fölött 
 

23. Milyen eszközökkel szabályozza a vállalat a legfontosabb partnercégekkel való együttműködést? 
□ sehogy sem szabályozza □ megbízással □ szerződéssel □ rövid távú keretszerződéssel 
□ hosszú távú keretszerződéssel  □ bizalom alapján □ 

egyéb:……………………..…..………….. 
 

24. Milyen gyakran egyeztet a vállalat a beszállítókkal ?   
□ naponta  □ hetente többször □ hetente □ havonta □ évente 
 

25. Milyen gyakran egyeztet a vállalat a vevőkkel?   
□ naponta  □ hetente többször □ hetente □ havonta □ évente 
 

26. Mennyire fontos a vállalatnak a partnercégekkel való szoros együttműködés?  
□ egyáltalán nem fontos □ részben fontos  □ fontos □ nagyon fontos 

 
27. Minden gazdasági szervezetben fellelhető a hatalom megléte.  Ön szerint hány százalékban ered 

a hatalom az alábbi tényezőkből?  
vállalat mérete:……….%  vállalat tudása:……….%   vállalat tőkéje:……….%
  
vállalat jogai:……….%  vállalat kapcsolatrendszere:……….% egyéb:……….% 

 
Mennyire jellemzőek a vállalatra az alábbiak?   1, egyáltalán nem –  5, teljes mértékben jellemző 
 
28. A vállalatban érzékelhető a partnercégektől való függőség.    1     2     3     4     5 
29. A vállalat tudatosan törekszik diverzifikálásra.      1     2     3     4     5  
30. A partnercégek között észlelhetők a hatalmi pozícióra utaló jelek.    1     2     3     4     5 
31. A vállalatban érezhető a partnercégek hatalmából adódó 

 „közös húzóerő”.          1     2     3     4     5 
32. Minél nagyobb a vállalat bevétele, annál több feltételt mer szabni a  

partnercégeknek.          1     2     3     4     5 
33. Minél nagyobb a vállalat bevétele, annál nagyobb befolyása van a  

vállalatnak az ellátási láncban lévő partnercégekre.     1     2     3     4     5 
34. Minél nagyobb befolyása van a vállalatnak a partnercégekre, annál  

inkább törekszik a vállalat ezen állapot fenntartására.     1     2     3     4     5 
35. Ha növekszik a vállalat bevétele, akkor bővítene más szegmensekben is.   1     2     3     4     5  
36. Ha növekszik a vállalat bevétele, akkor a méretgazdaságosság miatt  

költségcsökkentésre törekszik az ágazatban.      1     2     3     4     5  
37. A vállalatra jellemző a részfolyamatok kiszervezése (outsourcing).    1     2     3     4     5 
38. A vállalat felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit.   1     2     3     4     5  
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39. Minél nagyobb a vállalat hatalma, annál inkább törekszik a beszerzés  
és az eladás folyamatainak kontrollálására.      1     2     3     4     5 

40. Minél nagyobb a partnercégek hatalma, annál inkább kontrollálják  
a beszerzés és eladás folyamatait.      1     2     3     4     5 

41. A vállalatra érvényes döntéseket jelentősen befolyásolják a  
partnercégekben meghozott döntések.       1     2     3     4     5 

 
42. Mióta van kapcsolata a vállalatnak a legrégebbi partnercégével?   

□ 1-10 éve  □ 11-20 éve  □ 21-30 éve  □ 31 évnél régebben    
 
43. Mely tényezőkkel képes a vállalat a legfontosabb partnercégeit befolyásolni? 

□ üzleti magatartással   □ termékek és szolgáltatások minőségével 
□ fizetés pontosságával □ szállítás pontosságával □ 
egyéb:……………………………………………........ 
 

44. Van a vállalat ügymenetében olyan folyamat, melyet partnercégtől vett át? 
□ igen, mégpedig:………………………………………………………………….   □ nincs 
 

45. Összekapcsolták a vállalatot a partnercégekkel IT rendszereken keresztül? 
□ igen  □ nem 

 
Mennyire jellemzőek a vállalatra az alábbiak?   1, egyáltalán nem –  5, teljes mértékben jellemző 
 
46. A legfontosabb partnercégek sikerének forrása maga a vállalat.    1     2     3     4     5 
47. A vállalat rendelkezik a termékek versenyképességével kapcsolatos  

összes információval.         1     2     3     4     5 
48. A vállalat beszerzéseinek és eladásainak legalább a fele  

Magyarországon történik.        1     2     3     4     5 
49. A vállalat bevételének nagysága adja meg a vállalat  

versenyképességének a mértékét.       1     2     3     4     5  
50. Abban az ágazatban, amiben a vállalat tevékenykedik, jellemzően egy  

kulcsfontosságú cég versenyképessége befolyásolja a többi cég  
gazdasági eredményét.         1     2     3     4     5 

51. Az adott ágazatban egy sikeres cég hatására több vállalat is sikeres lehet. 1     2     3     4     5  
52. Amennyiben a beszállító-gyártó-vevő vállalatok hármasa közül egy  

versenyképes, akkor a másik kettő is versenyképes.     1     2     3     4     5  
 
53. Van a vállalatnak olyan kompetenciája, amivel más vállalat nem rendelkezik? 

□ igen, mégpedig:  …………………………………………………………………………. □ nincs 
 

54. Amennyiben a vállalat gyártó tevékenységet folytat, milyen gyorsan helyettesíthető a vállalat 
terméke, ha a vevője más beszállítót keresne?  
□ 1 hónapon belül   □ 3 hónapon belül  □ 6 hónapon belül 
□ 12 hónapon belül   □ 1 éven túlmenően 
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55. Amennyiben a vállalat gyártó tevékenységet folytat és nem tud a megszokott beszállítótól 

vásárolni, milyen gyorsan találna új beszállítót, aki azonos terméket képes beszállítani? 
□ 1 hónapon belül   □ 3 hónapon belül  □ 6 hónapon belül 
□ 12 hónapon belül   □ 1 éven túlmenően 

 
56. Milyen témában tartja fontosnak az információáramlást a partnercégekkel? 

□ jövőbeli célok és tervek □ termék vagy szolgáltatás innovációja        □ felmerülő problémák 
□ összegyűjtött céges tapasztalatok       □ piaccal kapcsolatos információk      □ 
egyéb:……………..…………. 

 
57. Mi a vállalat versenyképességének a legfontosabb tényezője? 

□ megfelelő termék □ megfelelő ár  □ megfelelő minőség    □ innováció és kutatás 
□ pontos vevői kiszolgálás □ folyamatos termékfejlesztés □ 
egyéb:…………………………………………………… 

 
58. A vállalatnak mely területeken van együttműködése a legfontosabb partnercégekkel? 

□ kutatás és fejlesztés □ tervezés □ marketing  □ beszerzés □ gyártás 
□ eladás   □ szállítás □ vezetés  □ 
egyéb:……………………………………… 

 
59. A beszállító-gyártó-vevő hármas növekvő versenyképessége esetén mi jellemző az egyes 

cégekre?  
□ a partnercégek növelik saját hatalmukat a láncon belül 
□ a partnercégek függetlenedni akarnak a lánctól 
□ a partnercégek szorosabb együttműködésre törekszenek 
□ a partnercégek változatlan magatartást tanúsítanak 

 
Mennyire jellemzőek a vállalatra az alábbiak?   1, egyáltalán nem –  5, teljes mértékben jellemző 
 
60. A vevők lojálisak a vállalattal szemben.       1     2     3     4     5 
61. A vállalat lojális a beszállítók felé.        1     2     3     4     5 
62. Kialakult a bizalom a vevői körben.       1     2     3     4     5 
63. Kialakult a bizalom a beszállítói körben.       1     2     3     4     5 
64. A vállalat törekszik a beszállítói és a vevői kör megtartására és erre  

áldozni is hajlandó.         1     2     3     4     5 
65. Hosszú távon egyre nagyobb kockázatot jelent a vevő vállalatok  

elveszítése.          1     2     3     4     5 
66. A vállalatnak a partnercégek iránti felelősségéből többletkockázata 

 származik.          1     2     3     4     5  
 
Köszönöm szépen a segítségét és a türelmét.  További szép napot kívánok Önnek! 
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6.2.  Mélyinterjú 
 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 
 
A Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában a 
vállalatok összefonódásával kapcsolatos témában készítem a doktori disszertációmat.  Kérem, 
hogy a mélyinterjú során válaszaival segítse a munkámat.  A mélyinterjú kérdéseire adott 
válaszokat bizalmasan kezelem, az eredményeket a disszertációmban publikálom és kérésre a 
vállalat számára bemutatom.  
  
Köszönettel:  Brányi Tamás   (9026 Győr, Vidra u. 9., tel.:  20/430-4326) 
 
 
 
 
Mélyinterjú kérdései 
 
 

1. Mi jut eszébe a vállalatával összefüggésben 
 

- a hatalom/dominancia, 
 
 
 
 

- a versenyképesség, 
 
 
 
 

- a függőség 
 
 
 
 

szavakkal kapcsolatban? 
 
 

2. Milyen jelekből tudja lemérni a vállalatánál a partnercégek hatalmának/dominanciájának a 
nagyságát?  Miben érinti ez előnyösen vagy hátrányosan a vállalatot?  

 
 
 
 
 
 

3. Miben látja az összefüggést a vállalata mérete, hatalma/dominanciája és a versenyképessége 
között? 
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4. A vállalat versenyképessége mennyiben függ 

- a partnercégektől, 
 
 
 
 

- a partnercégek versenyképességétől?  
 
 
 
 

5. Mitől tartja sikeresnek a vállalatát?  Miben méri a sikert? 
 
 
 
 
 
 

6. Milyen konkrét intézkedéseket tud tenni a vállalat sikerességének javítására? 
 
 
 
 
 

 
7. Mit ért a vállalata és a partnercégek közötti felelősség alatt? 

 
 
 
 
 

 
8. Milyen időtávra pozícionálja magát a vállalat a partnercégeihez?  

 
 
 
 
 

 
9. Ha a partnercégek között lenne egy függőségi lánc, hol helyezkedne el a vállalata?  Miért?  

Elégedett-e ezzel a pozícióval?  Ha nem, akkor mit tesz azért, hogy elmozduljon ebből a 
pozícióból? 

 
 
 
 
 
 
 
Köszönöm szépen a segítségét és a türelmét.  További szép napot kívánok Önnek! 
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6.3.  Cégdemográfiai kérdésekhez tartozó táblázatok 
 

1. Mi a vállalat neve, címe, elérhetősége? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nem kiadható adat 221 100,0 100,0 100,0 
 
 

2. Mikor alapították a vállalatot? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1918 előtt 5 2,3 2,3 2,3 
1919-1945 7 3,2 3,2 5,4 
1946-1989 53 24,0 24,0 29,4 
1989 után 156 70,6 70,6 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

3. Mi a vállalat tulajdonosi körének megoszlása? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid többségi magyar tulajdonos 133 60,2 60,2 60,2 

többségi külföldi tulajdonos 88 39,8 39,8 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

4. Hány alkalmazottja van a vállalatnak? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 50-250 140 63,3 63,3 63,3 
251 fölött 81 36,7 36,7 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

5. Mely kategóriába sorolható a vállalat fő tevékenysége? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid gépipar 30 13,6 13,6 13,6 
feldolgozóipar 19 8,6 8,6 22,2 
könnyűipar 13 5,9 5,9 28,1 
építőipar 17 7,7 7,7 35,7 
élelmiszeripar 22 10,0 10,0 45,7 
mezőgazdaság 24 10,9 10,9 56,6 
kereskedelem 56 25,3 25,3 81,9 
szolgáltatás 29 13,1 13,1 95,0 
autóipar 6 2,7 2,7 97,7 
olajipar 2 ,9 ,9 98,6 
elektronika 2 ,9 ,9 99,5 
informatika 1 ,5 ,5 100,0 
Total 221 100,0 100,0  
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6. Mi a vállalatra a legjellemzőbb kategória?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid a vállalat termékét további 

gyártók vásárolják meg 
(beszállító) 

53 24,0 24,0 24,0 

a vállalat készterméket állít elő 
(gyártó) 

91 41,2 41,2 65,2 

a vállalat megvásárolja a 
készterméket és a végső 
fogyasztónak értékesíti (vevő) 

77 34,8 34,8 100,0 

Total 221 100,0 100,0  
 
 

7. Mekkora éves árbevétele volt a vállalatnak 2011-ben?  (millió Ft) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 alatt 3 1,4 1,4 1,4 
0-99 14 6,3 6,3 7,7 
100-499 32 14,5 14,5 22,2 
500-999 42 19,0 19,0 41,2 
1.000-4.999 49 22,2 22,2 63,3 
5.000-9.999 33 14,9 14,9 78,3 
10.000 fölött 48 21,7 21,7 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

8. Mekkora adózás előtti eredménye volt a vállalatnak 2011-ben?  (millió Ft) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 alatt 18 8,1 8,1 8,1 
0-99 62 28,1 28,1 36,2 
100-499 59 26,7 26,7 62,9 
500-999 31 14,0 14,0 76,9 
1.000-4.999 16 7,2 7,2 84,2 
5.000-9.999 11 5,0 5,0 89,1 
10.000 fölött 24 10,9 10,9 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

9. Az elmúlt öt évben hogyan jellemezné a vállalat bevételének átlagos év végi eredményét? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid átlagosan évi 10%-nál többet 
visszaesett 

21 9,5 9,5 9,5 

átlagosan évi 0-10% között 
visszaesett 

26 11,8 11,8 21,3 

stagnált 80 36,2 36,2 57,5 
átlagosan évi 0-10%-ot fejlődött 71 32,1 32,1 89,6 
átlagosan évi 10% felett fejlődött 23 10,4 10,4 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

10. Mi a vállalatnak a 2012-es naptári évre kitűzött legfontosabb célja? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid megszűnés elkerülése 13 5,9 5,9 5,9 
vevők megtartása 48 21,7 21,7 27,6 
termékfejlesztés 38 17,2 17,2 44,8 
piacbővítés 84 38,0 38,0 82,8 
profit maximalizálása 36 16,3 16,3 99,1 
diverzifikálás 2 ,9 ,9 100,0 
Total 221 100,0 100,0  
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11. Mi az Ön neme? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nő 96 43,4 43,4 43,4 
férfi 125 56,6 56,6 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

12. Ön hány éves? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 21-30 48 21,7 21,7 21,7 
31-40 90 40,7 40,7 62,4 
41-50 56 25,3 25,3 87,8 
51-60 22 10,0 10,0 97,7 
61-70 5 2,3 2,3 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

13. Önnek milyen végzettsége van? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid szakipari végzettség 5 2,3 2,3 2,3 
érettségi 33 14,9 14,9 17,2 
főiskolai 88 39,8 39,8 57,0 
egyetemi 86 38,9 38,9 95,9 
posztgraduális 9 4,1 4,1 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

14. Mi az Ön munkaköre? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid asszisztens 42 19,0 19,0 19,0 
menedzser 62 28,1 28,1 47,1 
csoportvezető 48 21,7 21,7 68,8 
igazgató 42 19,0 19,0 87,8 
tulajdonos 27 12,2 12,2 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

 

6.4.  H1 – Az első hipotézishez tartozó táblázatok 
 

 
15. A vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával a vállalat jövőjét illetően.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid jellemző is meg nem is 37 16,7 16,7 16,7 

inkább jellemző 54 24,4 24,4 41,2 
teljes mértékben jellemző 130 58,8 58,8 100,0 
Total 221 100,0 100,0  
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16. A vállalat rendelkezik olyan hosszú távú stratégiával, ami figyelembe veszi a vállalat partnercégeit is. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 6 2,7 2,7 2,7 

inkább nem jellemző 7 3,2 3,2 5,9 
jellemző is meg nem is 63 28,5 28,5 34,4 
inkább jellemző 58 26,2 26,2 60,6 
teljes mértékben jellemző 87 39,4 39,4 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
17. A vállalat tudatosan pozícionálja magát a partnercégekhez képest. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 3 1,4 1,4 1,4 

inkább nem jellemző 18 8,1 8,1 9,5 
jellemző is meg nem is 36 16,3 16,3 25,8 
inkább jellemző 76 34,4 34,4 60,2 
teljes mértékben jellemző 88 39,8 39,8 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
18. A vállalat döntéseivel képes a partnercégeket tudatosan pozitív vagy negatív irányba befolyásolni. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 5 2,3 2,3 2,3 

inkább nem jellemző 19 8,6 8,6 10,9 
jellemző is meg nem is 75 33,9 33,9 44,8 
inkább jellemző 84 38,0 38,0 82,8 
teljes mértékben jellemző 38 17,2 17,2 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
19. A vállalatra a partnercégek döntése határozottan kihat. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 6 2,7 2,7 2,7 

inkább nem jellemző 22 10,0 10,0 12,7 
jellemző is meg nem is 55 24,9 24,9 37,6 
inkább jellemző 90 40,7 40,7 78,3 
teljes mértékben jellemző 48 21,7 21,7 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
20. A vállalat partnercégeinek több mint a felével már több éve kialakult üzleti kapcsolat. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 3 1,4 1,4 1,4 

inkább nem jellemző 2 ,9 ,9 2,3 
jellemző is meg nem is 24 10,9 10,9 13,1 
inkább jellemző 52 23,5 23,5 36,7 
teljes mértékben jellemző 140 63,3 63,3 100,0 
Total 221 100,0 100,0  
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1, 
 

15. A vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával a vállalat jövőjét illetően. * 16. A vállalat rendelkezik olyan 
hosszú távú stratégiával, ami figyelembe veszi a vállalat partnercégeit is. Crosstabulation 

 

16. A vállalat rendelkezik olyan hosszú 
távú stratégiával, ami figyelembe veszi 

a vállalat partnercégeit is. 
Total nem jellemző jellemző 

15. A vállalat rendelkezik 
 hosszú távú stratégiával a 
vállalat jövőjét illetően. 

nem jellemző Count 26 11 37 
% of Total 11,8% 5,0% 16,7% 

jellemző Count 50 134 184 
% of Total 22,6% 60,6% 83,3% 

Total Count 76 145 221 
% of Total 34,4% 65,6% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 25,358 1 a ,000   
Continuity Correction 23,484 b 1 ,000   
Likelihood Ratio 24,157 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear Association 25,243 1 ,000   
N of Valid Cases 221     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,72. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Directional Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' d Symmetric ,329 ,065 4,448 ,000 
15. A vállalat rendelkezik hosszú 
távú stratégiával a vállalat 
jövőjét illetően. Dependent 

,266 ,059 4,448 ,000 

16. A vállalat rendelkezik olyan 
hosszú távú stratégiával, ami 
figyelembe veszi a vállalat 
partnercégeit is. Dependent 

,431 ,082 4,448 ,000 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error Approx. Ta Approx. Sig. b 
Nominal by Nominal Phi ,339   ,000 

Cramer's V ,339   ,000 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,339 ,067 4,448 ,000 

Kendall's tau-c ,240 ,054 4,448 ,000 
Gamma ,727 ,093 4,448 ,000 

N of Valid Cases 221    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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2, 
 

16. A vállalat rendelkezik olyan hosszú távú stratégiával, ami figyelembe veszi a vállalat partnercégeit is. * 17. 
A vállalat tudatosan pozícionálja magát a partnercégekhez képest. Crosstabulation 

 

17. A vállalat tudatosan 
pozícionálja magát a 

partnercégekhez képest. 
Total nem jellemző jellemző 

16. A vállalat 
rendelkezik olyan 
hosszú távú stratégiával, 
ami figyelembe veszi a 
vállalat partnercégeit is. 

nem jellemző Count 34 42 76 
% of Total 15,4% 19,0% 34,4% 

jellemző Count 23 122 145 
% of Total 10,4% 55,2% 65,6% 

Total Count 57 164 221 
% of Total 25,8% 74,2% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 21,722 1 a ,000   
Continuity Correction 20,239 b 1 ,000   
Likelihood Ratio 20,970 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

21,623 1 ,000   

N of Valid Cases 221     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,60. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Directional Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' d Symmetric ,312 ,068 4,385 ,000 
16. A vállalat rendelkezik olyan 
hosszú távú stratégiával, ami 
figyelembe veszi a vállalat 
partnercégeit is. Dependent 

,340 ,073 4,385 ,000 

17. A vállalat tudatosan pozícionálja 
magát a partnercégekhez képest. 
Dependent 

,289 ,065 4,385 ,000 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi ,314   ,000 

Cramer's V ,314   ,000 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,314 ,068 4,385 ,000 

Kendall's tau-c ,261 ,059 4,385 ,000 
Gamma ,622 ,099 4,385 ,000 

N of Valid Cases 221    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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15. A vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával a vállalat jövőjét illetően. * 18. A vállalat 
döntéseivel képes a partnercégeket tudatosan pozitív vagy negatív irányba befolyásolni. 

Crosstabulation 

 

18. A vállalat döntéseivel képes a 
partnercégeket tudatosan pozitív 

vagy negatív irányba befolyásolni. 
Total nem jellemző jellemző 

15. A vállalat 
rendelkezik hosszú 
távú stratégiával a 
vállalat jövőjét 
illetően. 

nem jellemző Count 28 9 37 
% of Total 12,7% 4,1% 16,7% 

jellemző Count 71 113 184 
% of Total 32,1% 51,1% 83,3% 

Total Count 99 122 221 
% of Total 44,8% 55,2% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) Exact Sig. (2-sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 17,136 1 a ,000   
Continuity 
Correctionb 

15,669 1 ,000   

Likelihood Ratio 17,512 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

17,058 1 ,000   

N of Valid Cases 221     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,57. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Directional Measures 

 Value 
Asymp. 

Std. Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' d Symmetric ,267 ,059 4,086 ,000 
15. A vállalat rendelkezik hosszú 
távú stratégiával a vállalat jövőjét 
illetően. Dependent 

,209 ,051 4,086 ,000 

18. A vállalat döntéseivel képes a 
partnercégeket tudatosan pozitív 
vagy negatív irányba befolyásolni. 
Dependent 

,371 ,079 4,086 ,000 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi ,278   ,000 

Cramer's V ,278   ,000 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,278 ,062 4,086 ,000 

Kendall's tau-c ,207 ,051 4,086 ,000 
Gamma ,664 ,115 4,086 ,000 

N of Valid Cases 221    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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19. A vállalatra a partnercégek döntése határozottan kihat. * 20. A vállalat partnercégeinek több mint a 
felével már több éve kialakult üzleti kapcsolat. Crosstabulation 

 

20. A vállalat partnercégeinek 
több mint a felével már több éve 

kialakult üzleti kapcsolat. 
Total nem jellemző jellemző 

19. A vállalatra a 
partnercégek döntése 
határozottan kihat. 

nem jellemző Count 16 67 83 
% of Total 7,2% 30,3% 37,6% 

jellemző Count 13 125 138 
% of Total 5,9% 56,6% 62,4% 

Total Count 29 192 221 
% of Total 13,1% 86,9% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 4,417 1 a ,036   
Continuity Correction 3,595 b 1 ,058   
Likelihood Ratio 4,276 1 ,039   
Fisher's Exact Test    ,041 ,030 
Linear-by-Linear Association 4,397 1 ,036   
N of Valid Cases 221     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,89. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Directional Measures 

 Value 
Asymp. 

Std. Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' d Symmetric ,133 ,065 1,969 ,049 
19. A vállalatra a partnercégek 
döntése határozottan kihat. 
Dependent 

,203 ,099 1,969 ,049 

20. A vállalat partnercégeinek több 
mint a felével már több éve kialakult 
üzleti kapcsolat. Dependent 

,099 ,050 1,969 ,049 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. 

Std. Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Nominal by Nominal Phi ,141   ,036 

Cramer's V ,141   ,036 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,141 ,069 1,969 ,049 

Kendall's tau-c ,092 ,047 1,969 ,049 
Gamma ,393 ,170 1,969 ,049 

N of Valid Cases 221    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

 

 

 



175 
 

 

6.5.  H2 – A második hipotézishez tartozó táblázatok 
 

7. Mekkora éves árbevétele volt a vállalatnak 2011-ben?  (millió Ft) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 alatt 3 1,4 1,4 1,4 
0-99 14 6,3 6,3 7,7 
100-499 32 14,5 14,5 22,2 
500-999 42 19,0 19,0 41,2 
1.000-4.999 49 22,2 22,2 63,3 
5.000-9.999 33 14,9 14,9 78,3 
10.000 fölött 48 21,7 21,7 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
27. Minden gazdasági szervezetben fellelhető a hatalom megléte.  Ön szerint hány százalékban ered a 

hatalom az alábbi tényezőkből? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid vállalat tőkéje 5490 24,9 24,9 24,9 
vállalat mérete 5220 23,6 23,6 48,5 
vállalat kapcsolatrendszere 4905 22,2 22,2 70,7 
vállalat tudása 4415 20,0 20,0 90,7 
vállalat jogai 1645 7,4 7,4 98,1 
egyéb 410 1,9 1,9 100,0 
Total 22085 100,0 100,0  

 
28. A vállalatban érzékelhető a partnercégektől való függőség. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 15 6,8 6,8 6,8 

inkább nem jellemző 26 11,8 11,8 18,6 
jellemző is meg nem is 71 32,1 32,1 50,7 
inkább jellemző 81 36,7 36,7 87,3 
teljes mértékben jellemző 28 12,7 12,7 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
32. Minél nagyobb a vállalat bevétele, annál több feltételt mer szabni a partnercégeknek. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 13 5,9 5,9 5,9 

inkább nem jellemző 36 16,3 16,3 22,2 
jellemző is meg nem is 71 32,1 32,1 54,3 
inkább jellemző 61 27,6 27,6 81,9 
teljes mértékben jellemző 40 18,1 18,1 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
33. Minél nagyobb a vállalat bevétele, annál nagyobb befolyása van a vállalatnak az ellátási láncban lévő 

partnercégekre. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem jellemző 6 2,7 2,7 2,7 
inkább nem jellemző 22 10,0 10,0 12,7 
jellemző is meg nem is 61 27,6 27,6 40,3 
inkább jellemző 83 37,6 37,6 77,8 
teljes mértékben jellemző 49 22,2 22,2 100,0 
Total 221 100,0 100,0  
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34. Minél nagyobb befolyása van a vállalatnak a partnercégekre, annál inkább törekszik a vállalat ezen 

állapot fenntartására. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem jellemző 2 ,9 ,9 ,9 
inkább nem jellemző 4 1,8 1,8 2,7 
jellemző is meg nem is 62 28,1 28,1 30,8 
inkább jellemző 88 39,8 39,8 70,6 
teljes mértékben jellemző 65 29,4 29,4 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

 

 

1, 

 
Correlations 

 

32. Minél 
nagyobb a 

vállalat bevétele, 
annál több 

feltételt mer 
szabni a 

partnercégeknek. 

33. Minél 
nagyobb a 

vállalat bevétele, 
annál nagyobb 
befolyása van a 
vállalatnak az 

ellátási láncban 
lévő 

partnercégekre. 
32. Minél nagyobb a vállalat 
bevétele, annál több feltételt 
mer szabni a partnercégeknek. 

Pearson Correlation 1 ,726** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

280,760 183,452 

Covariance 1,276 ,834 
N 221 221 

33. Minél nagyobb a vállalat 
bevétele, annál nagyobb 
befolyása van a vállalatnak az 
ellátási láncban lévő 
partnercégekre. 

Pearson Correlation ,726 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

183,452 227,222 

Covariance ,834 1,033 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2, 

 
Correlations 

 

32. Minél 
nagyobb a 

vállalat bevétele, 
annál több 

feltételt mer 
szabni a 

partnercégeknek. 

34. Minél 
nagyobb 

befolyása van a 
vállalatnak a 

partnercégekre, 
annál inkább 
törekszik a 

vállalat ezen 
állapot 

fenntartására. 
32. Minél nagyobb a vállalat 
bevétele, annál több feltételt 
mer szabni a partnercégeknek. 

Pearson Correlation 1 ,395** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

280,760 83,932 

Covariance 1,276 ,382 
N 221 221 

34. Minél nagyobb befolyása 
van a vállalatnak a 
partnercégekre, annál inkább 
törekszik a vállalat ezen állapot 
fenntartására. 

Pearson Correlation ,395 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

83,932 160,452 

Covariance ,382 ,729 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

3, 

 
Correlations 

 

33. Minél 
nagyobb a 

vállalat bevétele, 
annál nagyobb 
befolyása van a 
vállalatnak az 

ellátási láncban 
lévő 

partnercégekre. 

34. Minél 
nagyobb 

befolyása van a 
vállalatnak a 

partnercégekre, 
annál inkább 
törekszik a 

vállalat ezen 
állapot 

fenntartására. 
33. Minél nagyobb a vállalat 
bevétele, annál nagyobb 
befolyása van a vállalatnak az 
ellátási láncban lévő 
partnercégekre. 

Pearson Correlation 1 ,436** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

227,222 83,317 

Covariance 1,033 ,379 
N 221 221 

34. Minél nagyobb befolyása 
van a vállalatnak a 
partnercégekre, annál inkább 
törekszik a vállalat ezen állapot 
fenntartására. 

Pearson Correlation ,436 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

83,317 160,452 

Covariance ,379 ,729 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4, 

 
Correlations 

 

7. Mekkora éves 
árbevétele volt a 
vállalatnak 2011-
ben?  (millió Ft) 

28. A vállalatban 
érzékelhető a 

partnercégektől 
való függőség. 

7. Mekkora éves árbevétele 
volt a vállalatnak 2011-ben?  
(millió Ft) 

Pearson Correlation 1 -,196** 
Sig. (2-tailed)  ,003 
Sum of Squares and Cross-
products 

564,652 -73,638 

Covariance 2,567 -,335 
N 221 221 

28. A vállalatban érzékelhető a 
partnercégektől való függőség. 

Pearson Correlation -,196 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,003  
Sum of Squares and Cross-
products 

-73,638 249,312 

Covariance -,335 1,133 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

6.6.  H3 – A harmadik hipotézishez tartozó táblázatok  
 

26. Mennyire fontos a vállalatnak a partnercégekkel való szoros együttműködés? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem fontos 3 1,4 1,4 1,4 
részben fontos 2 ,9 ,9 2,3 
fontos 56 25,3 25,3 27,6 
nagyon fontos 160 72,4 72,4 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
35. Ha növekszik a vállalat bevétele, akkor bővítene más szegmensekben is. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 20 9,0 9,0 9,0 

inkább nem jellemző 25 11,3 11,3 20,4 
jellemző is meg nem is 46 20,8 20,8 41,2 
inkább jellemző 88 39,8 39,8 81,0 
teljes mértékben jellemző 42 19,0 19,0 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
38. A vállalat felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 2 ,9 ,9 ,9 

inkább nem jellemző 18 8,1 8,1 9,0 
jellemző is meg nem is 58 26,2 26,2 35,3 
inkább jellemző 80 36,2 36,2 71,5 
teljes mértékben jellemző 63 28,5 28,5 100,0 
Total 221 100,0 100,0  
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39. Minél nagyobb a vállalat hatalma, annál inkább törekszik a beszerzés és az eladás folyamatainak 

kontrollálására. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem jellemző 4 1,8 1,8 1,8 
inkább nem jellemző 9 4,1 4,1 5,9 
jellemző is meg nem is 16 7,2 7,2 13,1 
inkább jellemző 110 49,8 49,8 62,9 
teljes mértékben jellemző 82 37,1 37,1 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
40. Minél nagyobb a partnercégek hatalma, annál inkább kontrollálják a beszerzés és eladás folyamatait. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 11 5,0 5,0 5,0 

inkább nem jellemző 19 8,6 8,6 13,6 
jellemző is meg nem is 63 28,5 28,5 42,1 
inkább jellemző 89 40,3 40,3 82,4 
teljes mértékben jellemző 39 17,6 17,6 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 

 

 

 

1, 

 
 

26. Mennyire fontos a vállalatnak a partnercégekkel való szoros együttműködés? * 38. A vállalat 
felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit. Crosstabulation 

 
38. A vállalat felismerte az ellátási 

láncban való együttműködés előnyeit. 
Total nem jellemző jellemző 

26. Mennyire fontos a 
vállalatnak a partnercégekkel 
való szoros együttműködés? 

nem fontos Count 5 0 5 
% of Total 2,3% ,0% 2,3% 

fontos Count 73 143 216 
% of Total 33,0% 64,7% 97,7% 

Total Count 78 143 221 
% of Total 35,3% 64,7% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 9,379 1 a ,002   
Continuity Correction 6,704 b 1 ,010   
Likelihood Ratio 10,628 1 ,001   
Fisher's Exact Test    ,005 ,005 
Linear-by-Linear 
Association 

9,336 1 ,002   

N of Valid Cases 221     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,76. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Directional Measures 

 Value 
Asymp. 

Std. Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' d Symmetric ,117 ,026 2,301 ,021 
26. Mennyire fontos a 
vállalatnak a partnercégekkel 
való szoros együttműködés? 
Dependent 

,064 ,028 2,301 ,021 

38. A vállalat felismerte az 
ellátási láncban való 
együttműködés előnyeit. 
Dependent 

,662 ,032 2,301 ,021 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
 

Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Nominal by Nominal Phi ,206   ,002 

Cramer's V ,206   ,002 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,206 ,046 2,301 ,021 

Kendall's tau-c ,059 ,025 2,301 ,021 
Gamma 1,000 ,000 2,301 ,021 

N of Valid Cases 221    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

2, 

 
Correlations 

 

35. Ha növekszik 
a vállalat 

bevétele, akkor 
bővítene más 

szegmensekben 
is. 

38. A vállalat 
felismerte az 

ellátási láncban 
való 

együttműködés 
előnyeit. 

35. Ha növekszik a vállalat 
bevétele, akkor bővítene más 
szegmensekben is. 

Pearson Correlation 1 ,202** 
Sig. (2-tailed)  ,003 
Sum of Squares and Cross-
products 

309,195 50,914 

Covariance 1,405 ,231 
N 221 221 

38. A vállalat felismerte az 
ellátási láncban való 
együttműködés előnyeit. 

Pearson Correlation ,202 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,003  
Sum of Squares and Cross-
products 

50,914 204,805 

Covariance ,231 ,931 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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38. A vállalat felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit. * 39. Minél nagyobb a vállalat 

hatalma, annál inkább törekszik a beszerzés és az eladás folyamatainak kontrollálására. Crosstabulation 

 

39. Minél nagyobb a vállalat 
hatalma, annál inkább törekszik 

a beszerzés és az eladás 
folyamatainak kontrollálására. 

Total nem jellemző jellemző 
38. A vállalat felismerte az 
ellátási láncban való 
együttműködés előnyeit. 

nem jellemző Count 16 62 78 
% of Total 7,2% 28,1% 35,3% 

jellemző Count 13 130 143 
% of Total 5,9% 58,8% 64,7% 

Total Count 29 192 221 
% of Total 13,1% 86,9% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,776 1 a ,016   
Continuity Correction 4,817 b 1 ,028   
Likelihood Ratio 5,522 1 ,019   
Fisher's Exact Test    ,022 ,015 
Linear-by-Linear Association 5,750 1 ,016   
N of Valid Cases 221     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,24. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Directional Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' d Symmetric ,152 ,066 2,202 ,028 
38. A vállalat felismerte az 
ellátási láncban való 
együttműködés előnyeit. 
Dependent 

,229 ,098 2,202 ,028 

39. Minél nagyobb a vállalat 
hatalma, annál inkább törekszik 
a beszerzés és az eladás 
folyamatainak kontrollálására. 
Dependent 

,114 ,052 2,202 ,028 

a. Not assuming the null hypothesis.        b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Nominal by Nominal Phi ,162   ,016 

Cramer's V ,162   ,016 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,162 ,070 2,202 ,028 

Kendall's tau-c ,104 ,047 2,202 ,028 
Gamma ,441 ,163 2,202 ,028 

N of Valid Cases 221    
a. Not assuming the null hypothesis.      b. Using the asymptotic standard error assuming the null 
hypothesis. 
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39. Minél nagyobb a vállalat hatalma, annál inkább törekszik a beszerzés és az eladás folyamatainak 
kontrollálására. * 40. Minél nagyobb a partnercégek hatalma, annál inkább kontrollálják a beszerzés 

és eladás folyamatait. Crosstabulation 

 

40. Minél nagyobb a partnercégek 
hatalma, annál inkább kontrollálják 
a beszerzés és eladás folyamatait. 

Total nem jellemző jellemző 
39. Minél nagyobb a 
vállalat hatalma, annál 
inkább törekszik a 
beszerzés és az eladás 
folyamatainak 
kontrollálására. 

nem jellemző Count 22 7 29 
% of Total 10,0% 3,2% 13,1% 

jellemző Count 71 121 192 
% of Total 32,1% 54,8% 86,9% 

Total Count 93 128 221 
% of Total 42,1% 57,9% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 15,628 1 a ,000   
Continuity Correction 14,074 b 1 ,000   
Likelihood Ratio 15,754 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear Association 15,558 1 ,000   
N of Valid Cases 221     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,20. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Directional Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' d Symmetric ,248 ,058 3,743 ,000 
39. Minél nagyobb a vállalat 
hatalma, annál inkább törekszik 
a beszerzés és az eladás 
folyamatainak kontrollálására. 
Dependent 

,182 ,048 3,743 ,000 

40. Minél nagyobb a 
partnercégek hatalma, annál 
inkább kontrollálják a beszerzés 
és eladás folyamatait. Dependent 

,389 ,087 3,743 ,000 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi ,266   ,000 

Cramer's V ,266   ,000 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,266 ,063 3,743 ,000 

Kendall's tau-c ,177 ,047 3,743 ,000 
Gamma ,685 ,122 3,743 ,000 

N of Valid Cases 221    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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6.7.  H4 – A negyedik hipotézishez tartozó táblázatok 
 

 
43. Mely tényezőkkel képes a vállalat a legfontosabb partnercégeit befolyásolni? 

 

43.1. Mely 
tényezőkkel képes 

a vállalat a 
legfontosabb 
partnercégeit 

befolyásolni? üzleti 
magatartással 

43.2. Mely 
tényezőkkel képes 

a vállalat a 
legfontosabb 
partnercégeit 
befolyásolni? 
termékek és 

szolgáltatások 
minőségével 

43.3. Mely 
tényezőkkel képes 

a vállalat a 
legfontosabb 
partnercégeit 
befolyásolni? 

fizetés 
pontosságával 

43.4. Mely 
tényezőkkel képes 

a vállalat a 
legfontosabb 
partnercégeit 
befolyásolni? 

szállítás 
pontosságával 

43.5. Mely 
tényezőkkel képes 

a vállalat a 
legfontosabb 
partnercégeit 
befolyásolni? 

erővel 
N Valid 97 137 68 52 1 

Missing 124 84 153 169 220 

 
 

46. A legfontosabb partnercégek sikerének forrása maga a vállalat. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem jellemző 14 6,3 6,3 6,3 
inkább nem jellemző 38 17,2 17,2 23,5 
jellemző is meg nem is 64 29,0 29,0 52,5 
inkább jellemző 61 27,6 27,6 80,1 
teljes mértékben jellemző 44 19,9 19,9 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

47. A vállalat rendelkezik a termékek versenyképességével kapcsolatos összes információval. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem jellemző 3 1,4 1,4 1,4 
inkább nem jellemző 4 1,8 1,8 3,2 
jellemző is meg nem is 34 15,4 15,4 18,6 
inkább jellemző 119 53,8 53,8 72,4 
teljes mértékben jellemző 61 27,6 27,6 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 
 

49. A vállalat bevételének nagysága adja meg a vállalat versenyképességének a mértékét. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem jellemző 17 7,7 7,7 7,7 
inkább nem jellemző 37 16,7 16,7 24,4 
jellemző is meg nem is 53 24,0 24,0 48,4 
inkább jellemző 81 36,7 36,7 85,1 
teljes mértékben jellemző 33 14,9 14,9 100,0 
Total 221 100,0 100,0  
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57. Mi a vállalat versenyképességének a legfontosabb tényezője? 

 

57.1. Mi a 
vállalat 

versenyképessé
gének a 

legfontosabb 
tényezője? 
megfelelő 

termék 

57.2. Mi a 
vállalat 

versenyképess
égének a 

legfontosabb 
tényezője? 

megfelelő ár 

57.3. Mi a 
vállalat 

versenyképessé
gének a 

legfontosabb 
tényezője? 
megfelelő 
minőség 

57.4. Mi a 
vállalat 

versenyképesség
ének a 

legfontosabb 
tényezője? 

innováció és 
kutatás 

57.5. Mi a 
vállalat 

versenyképessé
gének a 

legfontosabb 
tényezője? 

pontos vevői 
kiszolgálás 

57.6. Mi a 
vállalat 

versenyképesség
ének a 

legfontosabb 
tényezője? 
folyamatos 

termékfejlesztés 
N Valid 78 73 137 21 92 53 

Missing 143 148 84 200 129 168 

 

 

 

 

1, 
 

Correlations 

 
46. A 

legfontosabb 
partnercégek 

sikerének forrása 
maga a vállalat. 

47. A vállalat 
rendelkezik a 

termékek 
versenyképességé

vel kapcsolatos 
összes 

információval. 
46. A legfontosabb 
partnercégek sikerének forrása 
maga a vállalat. 

Pearson Correlation 1 ,307** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

299,828 62,244 

Covariance 1,363 ,283 
N 221 221 

47. A vállalat rendelkezik a 
termékek versenyképességével 
kapcsolatos összes 
információval. 

Pearson Correlation ,307 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

62,244 137,548 

Covariance ,283 ,625 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 

46. A 
legfontosabb 
partnercégek 

sikerének forrása 
maga a vállalat. 

49. A vállalat 
bevételének 

nagysága adja 
meg a vállalat 

versenyképességé
nek a mértékét. 

46. A legfontosabb 
partnercégek sikerének forrása 
maga a vállalat. 

Pearson Correlation 1 ,356** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

299,828 105,457 

Covariance 1,363 ,479 
N 221 221 

49. A vállalat bevételének 
nagysága adja meg a vállalat 
versenyképességének a 
mértékét. 

Pearson Correlation ,356 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

105,457 291,864 

Covariance ,479 1,327 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
6.8.  H5 – Az ötödik hipotézishez tartozó táblázatok 
 

7. Mekkora éves árbevétele volt a vállalatnak 2011-ben?  (millió Ft) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 alatt 3 1,4 1,4 1,4 
0-99 14 6,3 6,3 7,7 
100-499 32 14,5 14,5 22,2 
500-999 42 19,0 19,0 41,2 
1.000-4.999 49 22,2 22,2 63,3 
5.000-9.999 33 14,9 14,9 78,3 
10.000 fölött 48 21,7 21,7 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

49. A vállalat bevételének nagysága adja meg a vállalat versenyképességének a mértékét. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem jellemző 17 7,7 7,7 7,7 
inkább nem jellemző 37 16,7 16,7 24,4 
jellemző is meg nem is 53 24,0 24,0 48,4 
inkább jellemző 81 36,7 36,7 85,1 
teljes mértékben jellemző 33 14,9 14,9 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 

 

 

 



186 
 

 

 
50. Abban az ágazatban, amiben a vállalat tevékenykedik, jellemzően egy kulcsfontosságú cég 

versenyképessége befolyásolja a többi cég gazdasági eredményét. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem jellemző 34 15,4 15,4 15,4 
inkább nem jellemző 49 22,2 22,2 37,6 
jellemző is meg nem is 53 24,0 24,0 61,5 
inkább jellemző 61 27,6 27,6 89,1 
teljes mértékben jellemző 24 10,9 10,9 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

51. Az adott ágazatban egy sikeres cég hatására több vállalat is sikeres lehet. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem jellemző 22 10,0 10,0 10,0 
inkább nem jellemző 45 20,4 20,4 30,3 
jellemző is meg nem is 52 23,5 23,5 53,8 
inkább jellemző 73 33,0 33,0 86,9 
teljes mértékben jellemző 29 13,1 13,1 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
 

59. A beszállító-gyártó-vevő hármas növekvő versenyképessége esetén mi jellemző az egyes cégekre?  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid a partnercégek növelik saját 
hatalmukat a láncon belül 

16 7,2 7,2 7,2 

a partnercégek függetlenedni 
akarnak a lánctól 

25 11,3 11,3 18,6 

a partnercégek szorosabb 
együttműködésre törekszenek 

147 66,5 66,5 85,1 

a partnercégek változatlan 
magatartást tanúsítanak 

33 14,9 14,9 100,0 

Total 221 100,0 100,0  
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1, 
 

Correlations 

 

7. Mekkora éves 
árbevétele volt a 
vállalatnak 2011-
ben?  (millió Ft) 

50. Abban az 
ágazatban, 

amiben a vállalat 
tevékenykedik, 
jellemzően egy 
kulcsfontosságú 

cég 
versenyképessége 

befolyásolja a 
többi cég 
gazdasági 

eredményét. 
7. Mekkora éves árbevétele 
volt a vállalatnak 2011-ben?  
(millió Ft) 

Pearson Correlation 1 ,170* 
Sig. (2-tailed)  ,011 
Sum of Squares and Cross-
products 

564,652 74,878 

Covariance 2,567 ,340 
N 221 221 

50. Abban az ágazatban, 
amiben a vállalat 
tevékenykedik, jellemzően egy 
kulcsfontosságú cég 
versenyképessége befolyásolja 
a többi cég gazdasági 
eredményét. 

Pearson Correlation ,170 1 * 
Sig. (2-tailed) ,011  
Sum of Squares and Cross-
products 

74,878 341,710 

Covariance ,340 1,553 
N 221 221 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

2,  
 
 

Correlations 

 

49. A vállalat 
bevételének 

nagysága adja 
meg a vállalat 

versenyképességé
nek a mértékét. 

51. Az adott 
ágazatban egy 

sikeres cég 
hatására több 

vállalat is sikeres 
lehet. 

49. A vállalat bevételének 
nagysága adja meg a vállalat 
versenyképességének a 
mértékét. 

Pearson Correlation 1 ,302** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

291,864 91,557 

Covariance 1,327 ,416 
N 221 221 

51. Az adott ágazatban egy 
sikeres cég hatására több 
vállalat is sikeres lehet. 

Pearson Correlation ,302 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

91,557 314,018 

Covariance ,416 1,427 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 

50. Abban az 
ágazatban, 

amiben a vállalat 
tevékenykedik, 
jellemzően egy 
kulcsfontosságú 

cég 
versenyképessége 

befolyásolja a 
többi cég 
gazdasági 

eredményét. 

51. Az adott 
ágazatban egy 

sikeres cég 
hatására több 

vállalat is sikeres 
lehet. 

50. Abban az ágazatban, 
amiben a vállalat 
tevékenykedik, jellemzően egy 
kulcsfontosságú cég 
versenyképessége befolyásolja 
a többi cég gazdasági 
eredményét. 

Pearson Correlation 1 ,533** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

341,710 174,520 

Covariance 1,553 ,793 
N 221 221 

51. Az adott ágazatban egy 
sikeres cég hatására több 
vállalat is sikeres lehet. 

Pearson Correlation ,533 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

174,520 314,018 

Covariance ,793 1,427 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
6.9.  H6 – A hatodik hipotézishez tartozó táblázatok  
 

38. A vállalat felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid egyáltalán nem jellemző 2 ,9 ,9 ,9 
inkább nem jellemző 18 8,1 8,1 9,0 
jellemző is meg nem is 58 26,2 26,2 35,3 
inkább jellemző 80 36,2 36,2 71,5 
teljes mértékben jellemző 63 28,5 28,5 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
60. A vevők lojálisak a vállalattal szemben.                                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 7 3,2 3,2 3,2 

inkább nem jellemző 13 5,9 5,9 9,0 
jellemző is meg nem is 58 26,2 26,2 35,3 
inkább jellemző 105 47,5 47,5 82,8 
teljes mértékben jellemző 38 17,2 17,2 100,0 
Total 221 100,0 100,0  
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61. A vállalat lojális a beszállítók felé. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid inkább nem jellemző 5 2,3 2,3 2,3 

jellemző is meg nem is 44 19,9 19,9 22,2 
inkább jellemző 122 55,2 55,2 77,4 
teljes mértékben jellemző 50 22,6 22,6 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
62. Kialakult a bizalom a vevői körben. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid inkább nem jellemző 2 ,9 ,9 ,9 

jellemző is meg nem is 28 12,7 12,7 13,6 
inkább jellemző 116 52,5 52,5 66,1 
teljes mértékben jellemző 75 33,9 33,9 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
63. Kialakult a bizalom a beszállítói körben. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid inkább nem jellemző 6 2,7 2,7 2,7 

jellemző is meg nem is 39 17,6 17,6 20,4 
inkább jellemző 102 46,2 46,2 66,5 
teljes mértékben jellemző 74 33,5 33,5 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
64. A vállalat törekszik a beszállítói és a vevői kör megtartására és erre áldozni is hajlandó. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 3 1,4 1,4 1,4 

inkább nem jellemző 12 5,4 5,4 6,8 
jellemző is meg nem is 29 13,1 13,1 19,9 
inkább jellemző 77 34,8 34,8 54,8 
teljes mértékben jellemző 100 45,2 45,2 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
65. Hosszú távon egyre nagyobb kockázatot jelent a vevő vállalatok elveszítése. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 2 ,9 ,9 ,9 

inkább nem jellemző 21 9,5 9,5 10,4 
jellemző is meg nem is 48 21,7 21,7 32,1 
inkább jellemző 73 33,0 33,0 65,2 
teljes mértékben jellemző 77 34,8 34,8 100,0 
Total 221 100,0 100,0  

 
66. A vállalatnak a partnercégek iránti felelősségéből többletkockázata származik. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid egyáltalán nem jellemző 13 5,9 5,9 5,9 

inkább nem jellemző 29 13,1 13,1 19,0 
jellemző is meg nem is 98 44,3 44,3 63,3 
inkább jellemző 44 19,9 19,9 83,3 
teljes mértékben jellemző 37 16,7 16,7 100,0 
Total 221 100,0 100,0  
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1, 
 
 

60. A vevők lojálisak a vállalattal szemben. * 62. Kialakult a bizalom a vevői körben. Crosstabulation 

 
62. Kialakult a bizalom a vevői körben. 

Total nem jellemző jellemző 
60. A vevők lojálisak a 
vállalattal szemben. 

nem jellemző Count 25 53 78 
% of Total 11,3% 24,0% 35,3% 

jellemző Count 5 138 143 
% of Total 2,3% 62,4% 64,7% 

Total Count 30 191 221 
% of Total 13,6% 86,4% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 35,077 1 a ,000   
Continuity Correction 32,686 b 1 ,000   
Likelihood Ratio 34,339 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear Association 34,919 1 ,000   
N of Valid Cases 221     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,59. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Directional Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' d Symmetric ,377 ,058 5,073 ,000 
60. A vevők lojálisak a 
vállalattal szemben. Dependent 

,556 ,075 5,073 ,000 

62. Kialakult a bizalom a vevői 
körben. Dependent 

,286 ,055 5,073 ,000 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Nominal by Nominal Phi ,398   ,000 

Cramer's V ,398   ,000 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,398 ,061 5,073 ,000 

Kendall's tau-c ,261 ,051 5,073 ,000 
Gamma ,857 ,068 5,073 ,000 

N of Valid Cases 221    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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61. A vállalat lojális a beszállítók felé. * 63. Kialakult a bizalom a beszállítói körben. Crosstabulation 

 
63. Kialakult a bizalom a beszállítói 

körben. 
Total nem jellemző jellemző 

61. A vállalat lojális a 
beszállítók felé. 

nem jellemző Count 19 30 49 
% of Total 8,6% 13,6% 22,2% 

jellemző Count 26 146 172 
% of Total 11,8% 66,1% 77,8% 

Total Count 45 176 221 
% of Total 20,4% 79,6% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 13,164 1 a ,000   
Continuity Correction 11,746 b 1 ,001   
Likelihood Ratio 11,836 1 ,001   
Fisher's Exact Test    ,001 ,001 
Linear-by-Linear Association 13,105 1 ,000   
N of Valid Cases 221     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,98. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Directional Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' d Symmetric ,244 ,075 3,043 ,002 
61. A vállalat lojális a beszállítók 
felé. Dependent 

,252 ,079 3,043 ,002 

63. Kialakult a bizalom a 
beszállítói körben. Dependent 

,237 ,075 3,043 ,002 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi ,244   ,000 

Cramer's V ,244   ,000 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,244 ,075 3,043 ,002 

Kendall's tau-c ,163 ,054 3,043 ,002 
Gamma ,561 ,124 3,043 ,002 

N of Valid Cases 221    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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63. Kialakult a bizalom a beszállítói körben. * 64. A vállalat törekszik a beszállítói és a vevői kör 
megtartására és erre áldozni is hajlandó. Crosstabulation 

 

64. A vállalat törekszik a beszállítói és 
a vevői kör megtartására és erre áldozni 

is hajlandó. 
Total nem jellemző jellemző 

63. Kialakult a bizalom a 
beszállítói körben. 

nem jellemző Count 19 26 45 
% of Total 8,6% 11,8% 20,4% 

jellemző Count 25 151 176 
% of Total 11,3% 68,3% 79,6% 

Total Count 44 177 221 
% of Total 19,9% 80,1% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 17,642 1 a ,000   
Continuity Correction 15,929 b 1 ,000   
Likelihood Ratio 15,484 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear Association 17,562 1 ,000   
N of Valid Cases 221     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,96. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Directional Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. T
Approx. 

Sig. b 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' d Symmetric ,283 ,077 3,377 ,001 
63. Kialakult a bizalom a 
beszállítói körben. Dependent 

,285 ,079 3,377 ,001 

64. A vállalat törekszik a 
beszállítói és a vevői kör 
megtartására és erre áldozni is 
hajlandó. Dependent 

,280 ,078 3,377 ,001 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi ,283   ,000 

Cramer's V ,283   ,000 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,283 ,077 3,377 ,001 

Kendall's tau-c ,182 ,054 3,377 ,001 
Gamma ,631 ,112 3,377 ,001 

N of Valid Cases 221    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Correlations 

 

66. A vállalatnak 
a partnercégek 

iránti 
felelősségéből 

többletkockázata 
származik. 

38. A vállalat 
felismerte az 

ellátási láncban 
való 

együttműködés 
előnyeit. 

66. A vállalatnak a 
partnercégek iránti 
felelősségéből 
többletkockázata származik. 

Pearson Correlation 1 ,261** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

255,041 59,548 

Covariance 1,159 ,271 
N 221 221 

38. A vállalat felismerte az 
ellátási láncban való 
együttműködés előnyeit. 

Pearson Correlation ,261 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

59,548 204,805 

Covariance ,271 ,931 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

5, 
 
 

Correlations 

 

65. Hosszú távon 
egyre nagyobb 

kockázatot jelent 
a vevő vállalatok 

elveszítése. 

66. A vállalatnak 
a partnercégek 

iránti 
felelősségéből 

többletkockázata 
származik. 

65. Hosszú távon egyre 
nagyobb kockázatot jelent a 
vevő vállalatok elveszítése. 

Pearson Correlation 1 ,494** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 

225,367 118,416 

Covariance 1,024 ,538 
N 221 221 

66. A vállalatnak a 
partnercégek iránti 
felelősségéből 
többletkockázata származik. 

Pearson Correlation ,494 1 ** 
Sig. (2-tailed) ,000  
Sum of Squares and Cross-
products 

118,416 255,041 

Covariance ,538 1,159 
N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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6.10.  Klaszterelemzéshez tartozó táblázatok 
 

 
Final Cluster Centers 

 
Cluster 

1 2 3 4 
2. Mikor alapították a 
vállalatot? 

4 3 4 2 

3. Mi a vállalat tulajdonosi 
körének megoszlása? 

2 2 1 2 

4. Hány alkalmazottja van a 
vállalatnak? 

2 2 1 2 

6. Mi a vállalatra a 
legjellemzőbb kategória?  

1 3 2 2 

 
 

Distances between Final Cluster Centers 
Cluster 1 2 3 4 

 

1  1,626 1,299 2,104 
2 1,626  1,196 2,133 
3 1,299 1,196  2,513 
4 2,104 2,133 2,513  

 
 

ANOVA 

 Cluster Error 
F Sig. Mean Square df Mean Square df 

2. Mikor alapították a 
vállalatot? 

20,603 3 ,156 217 132,39
9 

,000 

3. Mi a vállalat tulajdonosi 
körének megoszlása? 

5,631 3 ,166 217 33,880 ,000 

4. Hány alkalmazottja van a 
vállalatnak? 

9,589 3 ,104 217 92,285 ,000 

6. Mi a vállalatra a 
legjellemzőbb kategória?  

20,374 3 ,305 217 66,713 ,000 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 60,000 

2 40,000 

3 109,000 

4 12,000 

Valid 221,000 

Missing ,000 
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klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 7. Mekkora éves árbevétele volt a vállalatnak 2011-ben?  (millió Ft) 
Crosstabulation 

 
7. Mekkora éves árbevétele volt a vállalatnak 2011-ben?  (millió Ft) 

Total 0 alatt 0-99 100-499 500-999 1.000-4.999 5.000-9.999 10.000 fölött 
klaszter - 
cégdemográfia 
és vállalattípus 

1 Count 3 2 3 10 7 10 25 60 
% of Total 1,4% ,9% 1,4% 4,5% 3,2% 4,5% 11,3% 27,1% 

2 Count 0 0 6 5 7 9 13 40 
% of Total ,0% ,0% 2,7% 2,3% 3,2% 4,1% 5,9% 18,1% 

3 Count 0 12 21 27 33 11 5 109 
% of Total ,0% 5,4% 9,5% 12,2% 14,9% 5,0% 2,3% 49,3% 

4 Count 0 0 2 0 2 3 5 12 
% of Total ,0% ,0% ,9% ,0% ,9% 1,4% 2,3% 5,4% 

Total Count 3 14 32 42 49 33 48 221 
% of Total 1,4% 6,3% 14,5% 19,0% 22,2% 14,9% 21,7% 100,0% 

 
 

klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 17. A vállalat tudatosan pozícionálja magát a partnercégekhez 
képest. Crosstabulation 

 

17. A vállalat tudatosan pozícionálja magát a partnercégekhez képest. 

Total 

egyáltalán 
nem 

jellemző 
inkább nem 

jellemző 
jellemző is 
meg nem is 

inkább 
jellemző 

teljes 
mértékben 
jellemző 

klaszter - 
cégdemográfia és 
vállalattípus 

1 Count 0 6 7 21 26 60 
% of Total ,0% 2,7% 3,2% 9,5% 11,8% 27,1% 

2 Count 3 0 2 20 15 40 
% of Total 1,4% ,0% ,9% 9,0% 6,8% 18,1% 

3 Count 0 12 24 30 43 109 
% of Total ,0% 5,4% 10,9% 13,6% 19,5% 49,3% 

4 Count 0 0 3 5 4 12 
% of Total ,0% ,0% 1,4% 2,3% 1,8% 5,4% 

Total Count 3 18 36 76 88 221 
% of Total 1,4% 8,1% 16,3% 34,4% 39,8% 100,0% 

 
 

klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 20. A vállalat partnercégeinek több mint a felével már több éve 
kialakult üzleti kapcsolat. Crosstabulation 

 

20. A vállalat partnercégeinek több mint a felével már több éve 
kialakult üzleti kapcsolat. 

Total 
egyáltalán nem 

jellemző 
inkább nem 

jellemző 
jellemző is 
meg nem is 

inkább 
jellemző 

teljes mértékben 
jellemző 

klaszter - 
cégdemográfia 
és vállalattípus 

1 Count 3 0 10 17 30 60 
% of Total 1,4% ,0% 4,5% 7,7% 13,6% 27,1% 

2 Count 0 0 7 6 27 40 
% of Total ,0% ,0% 3,2% 2,7% 12,2% 18,1% 

3 Count 0 2 5 26 76 109 
% of Total ,0% ,9% 2,3% 11,8% 34,4% 49,3% 

4 Count 0 0 2 3 7 12 
% of Total ,0% ,0% ,9% 1,4% 3,2% 5,4% 

Total Count 3 2 24 52 140 221 
% of Total 1,4% ,9% 10,9% 23,5% 63,3% 100,0% 
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klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 42. Mióta van kapcsolata a vállalatnak a legrégebbi 

partnercégével? Crosstabulation 

 

42. Mióta van kapcsolata a vállalatnak a 
legrégebbi partnercégével? 

Total 1-10 éve 11-20 éve 21-30 éve 
31 évnél 
régebben 

klaszter - 
cégdemográfia és 
vállalattípus 

1 Count 8 26 19 7 60 
% of Total 3,6% 11,8% 8,6% 3,2% 27,1% 

2 Count 2 18 12 8 40 
% of Total ,9% 8,1% 5,4% 3,6% 18,1% 

3 Count 34 60 12 3 109 
% of Total 15,4% 27,1% 5,4% 1,4% 49,3% 

4 Count 0 3 5 4 12 
% of Total ,0% 1,4% 2,3% 1,8% 5,4% 

Total Count 44 107 48 22 221 
% of Total 19,9% 48,4% 21,7% 10,0% 100,0% 

 
 

klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 28. A vállalatban érzékelhető a partnercégektől való függőség. 
Crosstabulation 

 

28. A vállalatban érzékelhető a partnercégektől való 
függőség. 

Total 

egyáltalán 
nem 

jellemző 

inkább 
nem 

jellemző 
jellemző is 
meg nem is 

inkább 
jellemző 

teljes 
mértékben 
jellemző 

klaszter - 
cégdemográfia és 
vállalattípus 

1 Count 2 7 16 27 8 60 
% of Total ,9% 3,2% 7,2% 12,2% 3,6% 27,1% 

2 Count 9 10 12 4 5 40 
% of Total 4,1% 4,5% 5,4% 1,8% 2,3% 18,1% 

3 Count 2 6 41 45 15 109 
% of Total ,9% 2,7% 18,6% 20,4% 6,8% 49,3% 

4 Count 2 3 2 5 0 12 
% of Total ,9% 1,4% ,9% 2,3% ,0% 5,4% 

Total Count 15 26 71 81 28 221 
% of Total 6,8% 11,8% 32,1% 36,7% 12,7% 100,0% 

 
 

klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 38. A vállalat felismerte az ellátási láncban való 
együttműködés előnyeit. Crosstabulation 

 

38. A vállalat felismerte az ellátási láncban való 
együttműködés előnyeit. 

Total 

egyáltalán 
nem 

jellemző 

inkább 
nem 

jellemző 
jellemző is 
meg nem is 

inkább 
jellemző 

teljes 
mértékben 
jellemző 

klaszter - 
cégdemográfia 
és vállalattípus 

1 Count 0 3 11 23 23 60 
% of Total ,0% 1,4% 5,0% 10,4% 10,4% 27,1% 

2 Count 0 0 16 11 13 40 
% of Total ,0% ,0% 7,2% 5,0% 5,9% 18,1% 

3 Count 2 15 26 41 25 109 
% of Total ,9% 6,8% 11,8% 18,6% 11,3% 49,3% 

4 Count 0 0 5 5 2 12 
% of Total ,0% ,0% 2,3% 2,3% ,9% 5,4% 

Total Count 2 18 58 80 63 221 
% of Total ,9% 8,1% 26,2% 36,2% 28,5% 100,0% 
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klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 45. Összekapcsolták a vállalatot a partnercégekkel IT 
rendszereken keresztül? Crosstabulation 

 

45. Összekapcsolták a vállalatot a 
partnercégekkel IT rendszereken 

keresztül? 
Total nem igen 

klaszter - cégdemográfia és 
vállalattípus 

1 Count 28 32 60 
% of Total 12,7% 14,5% 27,1% 

2 Count 27 13 40 
% of Total 12,2% 5,9% 18,1% 

3 Count 78 31 109 
% of Total 35,3% 14,0% 49,3% 

4 Count 3 9 12 
% of Total 1,4% 4,1% 5,4% 

Total Count 136 85 221 
% of Total 61,5% 38,5% 100,0% 

 
 

klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 48. A vállalat beszerzéseinek és eladásainak legalább a 
fele Magyarországon történik. Crosstabulation 

 

48. A vállalat beszerzéseinek és eladásainak legalább a fele 
Magyarországon történik. 

Total 

egyáltalán 
nem 

jellemző 

inkább 
nem 

jellemző 
jellemző is 
meg nem is 

inkább 
jellemző 

teljes 
mértékben 
jellemző 

klaszter - 
cégdemográfia 
és vállalattípus 

1 Count 23 13 10 3 11 60 
% of Total 10,4% 5,9% 4,5% 1,4% 5,0% 27,1% 

2 Count 2 4 14 5 15 40 
% of Total ,9% 1,8% 6,3% 2,3% 6,8% 18,1% 

3 Count 11 6 28 10 54 109 
% of Total 5,0% 2,7% 12,7% 4,5% 24,4% 49,3% 

4 Count 0 2 2 2 6 12 
% of Total ,0% ,9% ,9% ,9% 2,7% 5,4% 

Total Count 36 25 54 20 86 221 
% of Total 16,3% 11,3% 24,4% 9,0% 38,9% 100,0% 

 
 

klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 62. Kialakult a bizalom a vevői körben. Crosstabulation 

 
62. Kialakult a bizalom a vevői körben. 

Total 
inkább nem 

jellemző 
jellemző is 
meg nem is 

inkább 
jellemző 

teljes mértékben 
jellemző 

klaszter - 
cégdemográfia és 
vállalattípus 

1 Count 0 4 34 22 60 

% of Total ,0% 1,8% 15,4% 10,0% 27,1% 
2 Count 0 12 20 8 40 

% of Total ,0% 5,4% 9,0% 3,6% 18,1% 
3 Count 2 7 55 45 109 

% of Total ,9% 3,2% 24,9% 20,4% 49,3% 
4 Count 0 5 7 0 12 

% of Total ,0% 2,3% 3,2% ,0% 5,4% 
Total Count 2 28 116 75 221 

% of Total ,9% 12,7% 52,5% 33,9% 100,0% 
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klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 63. Kialakult a bizalom a beszállítói körben. 
Crosstabulation 

 
63. Kialakult a bizalom a beszállítói körben. 

Total 
inkább nem 

jellemző 
jellemző is 
meg nem is 

inkább 
jellemző 

teljes mértékben 
jellemző 

klaszter - 
cégdemográfia 
és vállalattípus 

1 Count 3 7 33 17 60 

% of Total 1,4% 3,2% 14,9% 7,7% 27,1% 
2 Count 0 12 14 14 40 

% of Total ,0% 5,4% 6,3% 6,3% 18,1% 
3 Count 0 17 51 41 109 

% of Total ,0% 7,7% 23,1% 18,6% 49,3% 
4 Count 3 3 4 2 12 

% of Total 1,4% 1,4% 1,8% ,9% 5,4% 
Total Count 6 39 102 74 221 

% of Total 2,7% 17,6% 46,2% 33,5% 100,0% 

 
 

klaszter - cégdemográfia és vállalattípus * 66. A vállalatnak a partnercégek iránti felelősségéből 
többletkockázata származik. Crosstabulation 

 

66. A vállalatnak a partnercégek iránti felelősségéből 
többletkockázata származik. 

Total 

egyáltalán 
nem 

jellemző 

inkább 
nem 

jellemző 
jellemző is 
meg nem is 

inkább 
jellemző 

teljes 
mértékben 
jellemző 

klaszter - 
cégdemográfia és 
vállalattípus 

1 Count 2 2 27 13 16 60 
% of Total ,9% ,9% 12,2% 5,9% 7,2% 27,1% 

2 Count 6 5 21 4 4 40 
% of Total 2,7% 2,3% 9,5% 1,8% 1,8% 18,1% 

3 Count 2 22 45 23 17 109 
% of Total ,9% 10,0% 20,4% 10,4% 7,7% 49,3% 

4 Count 3 0 5 4 0 12 
% of Total 1,4% ,0% 2,3% 1,8% ,0% 5,4% 

Total Count 13 29 98 44 37 221 
% of Total 5,9% 13,1% 44,3% 19,9% 16,7% 100,0% 
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