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1 Bevezetés, a disszertáció tudományos kérdései és hipotézisei 
1.1 A disszertáció célja és felépítése 

Disszertációm célja a vonatkozó nemzetközi és a hazai szakirodalom feldolgozását 
követően a magyar Ipar 4.0 ökoszisztéma felmérésére hivatott modell felállítása, 
majd a kapcsolódó empirikus kutatás végrehajtása. Az empíria kiértékelése – a 
terjedelmi korlátokra való tekintettel – elsősorban hipotéziseim alátámasztására 
vagy cáfolatára szorítkozik. A disszertáció elkészítési folyamatát, kapcsolatainak 
és szerkezetének sematikus bemutatására a 1. ábra hivatott.  
A nyitó fejezet doktori kutatási témám rövid Bevezetésének ad teret. A téma 
összefoglalását követően itt határozom meg a disszertáció célját, tudományos 
kérdéseit. Bemutatom a megfogalmazott hipotéziseimet, majd rávilágítok 
dolgozatom aktualitására és újszerűségére. Kitérek egyéni motivációmra és végül 
megjelölöm azon elméleti és gyakorlati modelleket, módszertanokat, amelyek 
segítségül szolgáltak a dolgozat elkészítéséhez. 

1. ábra A disszertáció elkészítésének munkafolyamata és szerkezete 

Az innováció 
paradigmája

Triple helix 
modell

Iparpolitikák

GCI, DESI,
EIS, RB

Tézisek 
megfogalmazása

Tudományos 
eredmények

Állam

Vállalat

Hipotézisek 
definiálása

Fraunhofer, 
Acatech, VDMA

Az Ipar 4.0 paradigmája

Szakirodalmi szintézis Empirikus kutatás

Vállalati 
minősítés

Általános 
kérdések

Nemzetgazdasági 
kérdések

Regionális 
versenyképesség

Innovációs  
miliő

Akadémia

Esettanulmányok 
mélyinterjúk

A jövő predikciója a 
múlt jellegzetességei 

alapján

Kutatási 
kérdések

Empirikus 
kutatás 

eredményei

Az Ipar 4.0 
adaptációjának 

kérdőjelei

 
Forrás: saját szerkesztés 

Az elméleti fejezetek az általam megismert szakirodalom feldolgozására 
fókuszálnak. A sort a schumpeteri (1980) innováció paradigmájának elemzésével 
kezdem, majd az innováció folyamatának ismertetése után tárgyalom Etzkowitz és 
Leydesdorff (1997) triple helix modelljét, megemlítve az annak 
továbbfejlesztéseként ismert quadruple helix modellt is. A fogalom értelmezése 
nem lehet teljes az innovációs miliő jelentőségének ismertetése és elemzése, 
valamint az innováció regionális tényezőinek említése nélkül. Ebben a részben 
foglalkozom Christensen (1997) teremtő rombolásra vonatkozó megállapításaival 
és rámutatok néhány, az innováció diffúzióját akadályozó elemre. Értékelem a 
regionális ökoszisztéma szereplőit, a régiók és városok jelentőségét az innováció 
és az iparfejlődés aspektusaiból. Felhívom a figyelmet a globális és lokális tér 
szerepére, továbbá értelmezem a távolság szerepét a kibertér megjelenésével. A 
területi versenyképesség kulcskérdése az együttműködés és a tudás. Ennek kapcsán 
a vállalatok mellett kitérek a tudományos és kutatóintézetek szerepére is. A 
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vállalatokat illetően arra keresem a választ, hogy mi jellemzi őket, hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz, hogyan alkotnak egységes egészet. A fentiek 
összeségében adják a vizsgálataim fókuszpontjában álló Ipar 4.0 ökoszisztéma 
hátterét, környezetét, emiatt szükséges értelmezni és megérteni e tényezők 
lényegét, fontosságát. 
Az Ipar 4.0 alapjainál kerül sor az ismert definíciók és jellemzők elemzésére. 
Álláspontom szerint a negyedik ipari forradalom hajnalán vagyunk. 
Gazdaságunkat, társadalmunkat, magánszféránkat felgyorsult fejlődés, romboló 
innovációk, paradigmaváltások jellemzik, amelyek a jelen kor globális 
kihívásainak velejárói, következményei. Az iparfejlődés eddigi szakaszai olyan 
közös ismérveket hordoztak, amelyek segítséget nyújtanak a lehetséges jövőbeli 
tendenciák előzetes felismeréséhez, és ezáltal a jövő fejlődési irányainak 
analitikusabb módon történő megtervezéséhez. Az említett ismérvek segítségével 
a jelen állapot, mint a várható fejlődés kiindulópontja is pontosabban, 
konkrétabban határozható meg. A körülöttünk végbemenő társadalmi és gazdasági 
változások, műszaki fejlesztések, megatrendek, valamint a számtalan új terminus 
technicus értelmezése és egymáshoz való viszonyának tisztázása is indokolt és 
szükséges a dolgozat témájának feldolgozásához. Az innovációnál megismert 
kihívások és akadályok részhez kapcsolódva számba veszem az Ipar 4.0 hatásait a 
pozitívumok (lehetőségek) és a negatívumok (veszélyek) szempontjából. A 
disszertáció nem lenne teljes a kiber-fizikai rendszerek bemutatása nélkül, melyhez 
Monostori et al. (2016) és Lee et al. (2015) eredményeit használom fel. 
Az Ipar 4.0 a makrogazdaság szintjén című fejezet kettős célt szolgál. Egyrészt a 
saját felmérés és modell megalkotását hivatott előkészíteni a tudományosan 
elfogadott és a témához kapcsolódó metodológiák, vizsgálati ismérvek strukturált 
számbavétele révén. Másrészt a fejezetben képet kapunk az általam vizsgált 
országok adott szempontból elért teljesítményéről. Az indexek, sorrendiségek 
feldolgozását a globális és átfogó jellegűekkel kezdem, majd ezután, egy fejezettel 
később jutok el a lokális iparvállalatok specifikus szintjéig. Első helyen tárgyalom 
a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) évente megjelenő, 
témába vágó publikációját, a The Global Competitiveness Report-ot (WEF 2017), 
amely makrogazdasági szinten foglalkozik a Föld országainak 
versenyképességével. Az Európai Unió szintjéről bemutatom annak a digitális 
gazdaság és társadalom fejlettségét mérő indexét (Digital Economy and Society 
Index, DESI), valamint az Európai Unió innovációs mérőszámrendszerét és 
indexét (European Innovation Scoreboard, EIS). Az Ipar 4.0 felkészültség 
vonatkozásában a legtöbbet hivatkozott országszintű értékelés a Roland Berger 
stratégiai tanácsadó cég által évente publikált Roland Berger (2014, 2015) Industry 
4.0 Readiness Index (RB Index). Jóllehet, az Ipar 4.0 fókuszában a vállalkozások 
és digitális átalakulásuk állnak, a kérdés azonban csak a körülöttük lévő 
környezettel együtt értelmezhető, amelyben domináns szerepet töltenek be az 
egyének, a társadalom szervezetei, továbbá az állami intézmények. Az Európai 
Unió számos aspektusból foglalkozik iparpolitikával. Iránymutatásokat ad és 
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elvárásokat támaszt tagjai felé a gazdaság és a társadalom digitalizációja 
tekintetében. A magyar valóság ismertetése mellett a nemzetközi kitekintésben a 
nyugat-európai példákon túl kitérek az amerikai és a japán megközelítésre, nemzeti 
iparpolitikára.  
A vállalkozói aktivitás és attitűdök feltérképezésével foglalkozó Mikroszintű Ipar 
4.0 felmérések, érettségi modell fejezetet a PwC globális felmérése (Geissbauer et 
al. 2016) vezeti fel. A sort a német gép- és berendezésgyártók (Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau, VDMA) egyesülete által kidolgozott Industrie 4.0 
Readiness kérdőív és a hozzátartozó tanulmány (VDMA 2015), illetve a 
Fraunhofer Intézet Ipar 4.0 felmérése (Spath et al. 2013) folytatja. Az empirikus 
kutatás alapozását az acatech érettségi indexe (Schuh et al. 2017) zárja, amely 
gyártóvállalatok részére ad metodológiát Ipar 4.0-hoz kapcsolódó jelenük és 
jövőjük vizsgálatára. 
 
A Saját empirikus kutatás modellje című fejezetben ismertetem az általam felállított 
empirikus modellt. Részletezem fókuszát és kapcsolódását az Ipar 4.0 hajtóerőihez, 
a megatrendekhez, jellemzőkhöz, hipotézisekhez, értékelésekhez, azaz a dolgozat 
elméleti fejezeteihez. Leírom az empirikus kutatás - a kérdőíves és a mélyinterjús 
- folyamatát, módszertanát, a résztvevők tervezett körét. Az empirikus kutatás 
eredményei című fejezet tartalmazza a felmérés disszertációmhoz köthető 
válaszait, a mélyinterjúk és az esettanulmányok eredményeit, melyeket mind 
kvantitatív, mind pedig kvalitatív szempontból elemzek. Ahol lehetséges, makro- 
és mikroszintű összefüggéseket tárok fel, elsődlegesen a hipotézisek igazolása 
érdekében, illetve az elméleti fejezetekben, a szakirodalom szintetizálása 
eredményeként levont következtetéseim alátámasztása vagy elvetése érdekében. 
 
Az Összegzésben a téma lényegi elemeinek kiemelése mellett a hipotéziseim 
értékelése, valamint a téziseim megfogalmazása található. Sorra veszem a dolgozat 
legfontosabb megállapításait, majd összefoglalom az értekezés eredményeképpen 
létrejött új és újszerű tudományos eredményeket. Kitekintés formájában 
javaslatokat fogalmazok meg arra vonatkozóan, mely területek irányában lenne 
célszerű további, akár önálló kutatásokat is folytatni. 

1.2 A kutatás hipotézisei, kutatási kérdései 
Kutatási kérdéseimet a megfogalmazott kutatási cél alábontásával alakítottam ki, 
majd állítottam fel velük kapcsolatban hipotéziseket (1. táblázat).  
Interdiszciplinális megközelítésből kiindulva hipotéziseimet három vezérgondolat 
köré csoportosítottam. Az alapos műszaki, technológiai háttér bemutatását 
követően ügyelve a regionális tudomány előtérbehelyezésére, az alábbi struktúrát 
alakítottam ki: 
• Az Ipar 4.0 általános tartalmát és jelentőségét illetően H1 
• Az Ipar 4.0 hazai megjelenését, technológiai és szervezeti jellemzőit érintően 

H2, H3 
• Az Ipar 4.0 területi összefüggéseivel kapcsolatban H4, H5, H6 
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1. táblázat Kutatási kérdések, hipotézisek rendszerének áttekintése 
Nr. Kutatási kérdés Hipotézis 
H1 A műszaki innovációkon túl 

mely hatások és szereplők 
befolyásolják az ipar digitális 
átalakulását és milyen vonatkozó 
modell állítható fel az Ipar 4.0 
megvalósulása kapcsán? 

A kiber-fizikai rendszerek bázisinno-
vációján alapuló Ipar 4.0 az ipari gyártáson 
és új technológiák alkalmazásán túl 
ökoszisztéma alapú modellben valósul 
meg, amelyben kitüntetett helye van az 
innovációs szereplőknek és a környezet 
elemeinek. Ezek együttesen alkotják az 
ipar digitális ökoszisztéma piramisát. 

H2 Milyen meghatározó szervezeti 
átalakulások várhatóak az 
elkövetkező években az ipari 
vállalatok külső kapcsolatait, 
valamint térbeli és értékláncbeli 
elhelyezkedését illetően? 

Az Ipar 4.0 vállalatok értékláncában a 
horizontális integráció erősödik, a fizikai és 
a virtuális távolság csökken. Közös 
jellemzőjük, hogy ipari hálózatok és 
klaszterek tagjai. 

H3 Milyen domináns technológiai 
megoldások támogatják az Ipar 
4.0 hazai megjelenését és hogyan 
alakul az érintett vállalatok 
készültsége a jelen és a 
(közel)jövő tekintetében? 

Noha az Ipar 4.0 keretfeltételei között a 
gyártási és a termékadatok átfogó gyűjtése, 
rendszerezése, analízise és (valósidejű) 
visszacsatolása alapvető elvárás, ez 
jelenleg a hazai vállalati környezetben csak 
kis mértékben teljesül, a középtávú 
tervekben viszont már domináns. 

H4 Hogyan hat az Ipar 4.0 stratégiai 
és szervezeti innovációinak 
adaptációja a magyar gazdaság 
duális szerkezetére, kimutatható-
e eltérés ebből a szempontból a 
nagyvállalatok és a KKV-k 
között? 

Az Ipar 4.0 adaptációja erősíti a magyar 
gazdaság duális szerkezeti megosztottságát, 
stratégiai és szervezeti innovációit (így a 
vertikális és horizontális integrációt, K+F 
orientált szemléletmódot, új üzleti modellt) 
elsőként a nagyvállalatok vezetik be a 
mindennapi gyakorlatba. 

H5 Az iparági hovatartozás és a 
nemzetközi beágyazottság, mint 
ismérvek mennyire befolyásolják 
a KKV szektoron belül az Ipar 
4.0 műszaki és folyamatbéli 
innovációk meghonosódását? 

A KKV-k csoportján belül iparági és 
nemzetközi beágyazottságtól függő 
különbségek állapíthatók meg. 
Elsődlegesen a jármű- és gépgyártó 
iparághoz tartozó, valamint a nemzetközi 
termelési együttműködésben résztvevő 
vállalkozásokhoz köthetők az Ipar 4.0 
releváns műszaki és folyamatbéli 
fejlesztései, innovációi (eszközpark, 
intelligens folyamatok). 

H6 Mennyire determinálja a digitális 
ökoszisztéma szereplőinek 
területi elhelyezkedése 
iparpolitikai elvárásaikat? 

Az Ipar 4.0 nem egységesíti az ipari 
digitális ökoszisztéma szereplőinek 
elvárásait a makroszintű iparpolitika 
prioritásait illetően, ennek okán jelentős 
eltérések mutathatók ki a szereplők 
követelményei és területi elhelyezkedésük 
függvényében. 

Forrás: saját szerkesztés 



 

7 

1.3 A kutatás folyamata és módszertana 
Deduktív logikán alapuló kutatási folyamatomat Babbie (2008, 126) alapján 
terveztem meg, de figyelembe vettem Héra és Ligeti (2014), Falus (2004), valamint 
Sajtos és Mitev (2007) gondolatait is. A folyamat mérföldkövei az irodalom 
feldolgozása, a kérdőív összeállítása, validálás illetve kiértékelése majd ezt 
követően az esettanulmányok, mélyinterjúk elkészítése volt az alábbi részletezett 
tartalommal. Az empirikus kutatás mind mikro-, mind makrogazdasági szinten 
vizsgálta a hazai ipar digitálás ökoszisztémáját. 
A kutatási célok megfogalmazását követően először irodalomfeldolgozást 
végeztem, amelynek során nagyságrendileg 500 elméleti, szakpolitikai és 
statisztikai forrást rendszereztem és tanulmányoztam az elérhető tudományos 
adatbázisok segítségével, a már meglévő tudományos eredmények megismerése és 
hipotéziseim felállítása céljából. A tudományos irodalomból meg kell említenem 
Porter (1990) és Krugman (1994) munkásságát a versenyképeségről, a triple helix 
modellt, illetve annak alkotóját, Etzkowitzot. Nagy hatással volt rám Lengyel 
versenyképességi piramisának irodalma és Rechnitzer innovációs miliővel 
kapcsolatos kutatásai. 
 
Számos hazai és nemzetközi konferencián tartottam előadást, és az azokat követő 
viták és kritikák folyamatosan épültek be dolgozatom elméleti fejezeteibe. Az 
irodalmi feldolgozás és az empirikus kutatás részeredményeit 14 hazai és 12 
nemzetközi tudományos műben, illetve 25 konferenciaelőadás formájában 
publikáltam. 
A konceptuális szakaszban a kérdőíves felmérés esetében kiemelt fontosságú az 
alkalmazott fogalmak pontos definiálása és mérésükre vonatkozó elképzelések 
rögzítése. Esetemben ennek a lépésnek a helyes elvégzése azért volt lényeges, mert 
az Ipar 4.0, mint új kutatási terület kapcsán még nincs megszilárdult 
fogalomrendszer sem a nemzetközi, sem pedig a magyar szakirodalomban. A 
disszertáció készítésével kapcsolatos legfontosabb nehézségként is ezt, 
nevezetesen a fogalmak, rövidítések és mozaikszavak sűrűjében való tisztánlátás 
fenntartását nevezném meg. Az operacionalizálási szakaszban terveztem meg, 
hogy milyen attribútumokat, milyen mérési szinten fogok majd mérni. Empirikus 
kutatásom során a vizsgálat egysége definícióm szerint a kérdőívet kitöltő 
szervezet. A vizsgálat alanyait két kategóriába soroltam: az első kategóriába azok 
a versenyszférába tartozó vállalkozások kerültek, amelyek esetében releváns az 
Ipar 4.0 készültség megállapítása. A másik kategóriába az ennek komplementer 
halmazát alkotó nonprofit szervezetek kerültek, ideértve a kutatóintézeteket, 
oktatási intézményeket, társadalmi és érdekképviseleti szervezeteket, ahol az 
egyedi Ipar 4.0 készültségi szintet nehéz lenne értelmezni.  
A fentieket alapul véve az önkitöltős online kérdőíves adatfelvétel 
megalapozásához empirikus kutatási modellt készítettem. A modellhez kapcsolódó 
kérdőív kérdéseinek megfogalmazása meglévő források felhasználásával, illetve 
azok aktualizálásával, szakértői mélyinterjúk lefolytatásával, valamint saját 
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gondolatok beépítésével vált véglegessé. A kérdőívben alkalmazott kérdések 
között forma tekintetében vannak zárt és nyitott, mérési szintek tekintetében pedig 
nominális, ordinális és arányskála típusú kérdések egyaránt (Babbie 2008). A 
jelenre vonatkozó állapot-információk mellett szintén érdekelt a válaszadók 2020-
as tervezési időszak végéig formált véleménye, mivel a jövőre vonatkozó, azzal 
kapcsolatos felelős gondolkodás egyértelműen determinálja a jelent. Az anonim 
online önkitöltős empirikus kutatás előnye, hogy mentes a kérdezőbiztos szubjektív 
hatásaitól és azonnali adatelemzésre alkalmas, hátránya viszont, hogy célcsoporton 
kívüli hamis kitöltések történhetnek. A mintavételi fázist 2017. április és 
szeptember közötti időszakra, 6 hónapra terveztem.  
Az empirikus kutatás kérdőíves felmérését jól kiegészítették azon további 
kvalitatív kutatási módszerek (vállalati esettanulmányok, mélyinterjúk) melyeket 
néhány, általam kiválasztott, az Ipar 4.0 területén élenjáró vállalat kapcsán 
készítettem. 
A teljes kutatási folyamat megvalósítása hozzájárult ahhoz, hogy a legfontosabb 
fogalmi meghatározások – innováció, Ipar 4.0 megközelítésű horizontális és 
vertikális integráció, versenyképesség – egyes alkotóelemeinek kapcsolatát és 
függőségi rendszerét a gyakorlatban is azonosíthattam. 
A kérdőív kiértékelése, az egyes válaszok elemzése, a szakirodalom folyamatos 
szintetizálása, korábbi kutatásaim, továbbá párhuzamosan futó hazai és nemzetközi 
tudományos kutatási projektekben való részvételem együttesen teremtett 
lehetőséget az egyes hipotéziseim közvetlen vagy közvetett megerősítésére, illetve 
elvetésére. 
2 Összegzés 
A dolgozat felépítése a doktori iskola elvárásait követte. Logikai ívét tekintve az 
Ipar 4.0 kérdéskörére vonatkozó, azzal összefüggésbe hozható, általam kiválasztott 
elméleti alapok ismertetését, a releváns mutatók és iparpolitikák áttekintését, a 
kapcsolodó szakirodalom szintetizálását követően az empirikus kutatás modelljét 
és eredményeit mutattam be. 
 
Értekezésem a bemutatott ökoszisztéma-szemléleti módból kiindulva kutatta az 
Ipar 4.0 hazai adaptációjának kihívásait a vállalati és területi összefüggések 
tükrében. Vizsgáltam a vállalatok jelenét, jövőjét, valamint műszaki, térbeli 
kontextusait az összeállított kérdőív bázisán. Az Ipar 4.0 ökoszisztéma számomra 
legfontosabb ismérveit (Kagermann et al. 2013; Bosch 2017), amelyek 
meghatározták kutatásom fő irányvonalát, az alábbi kérdés-csoportok fedik le: 
Az Ipar 4.0 általános tartalmát és jelentőségét illetően: 
• az Ipar 4.0 ökoszisztéma és domináns résztvevőinek jellemzői (tulajdonosi 

szerkezet, iparági besorolás, szféra és vállati méret, stb.). 
 
Az Ipar 4.0 hazai megjelenését, technológiai és szervezeti jellemzőit érintően: 
• területi beágyazódás; 
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• horizontális integráció (vállalaton kívüli, a vállalatok alkotta értéklánc) 
jellegzetességei; 

• a virtuális és a valós világ kombinációja a gyártás és termelés teljes 
folyamatában; 

• folyamatos adatgyűjtés, digitális életciklus menedzsment a termék gyártási és 
használati szakaszában. 

 
Az Ipar 4.0 területi összefüggéseivel kapcsolatban: 
• Ipar 4.0 stratégia megléte, irányultsága és megvalósítási státusza;  
• stratégiai és szervezeti innovációik hatásai a magyar gazdaság duális 

szerkezetére; 
• K+F+I együttműködési minták, folyamatok; 
• vertikális (vállalaton belüli) integráció jellemzői és technológiai érettség (az 

eszközpark és az intelligens folyamatok ismérvei) iparági és nemzetközi 
beágyazottság függvényében;  

• a területi elhelyezkedés jelentősége az ipari ökoszisztéma szereplők 
nemzetgazdasági elvárásait, ismérveit illetően; 

• az ember, mint a tudás birtokosának helye és jelentősége a rendszerben. 
A disszertáció hipotéziseinek és az alkalmazott empirikus modell kutatási 
kérdéseinek kapcsolatrendszerét 2. táblázat szemlélteti. A kérdőív kérdéseinek 
szerkesztésekor mindvégig arra törekedtem, hogy az elméleti fejezetekben 
szintetizált tudásra és az ott megismert összefüggésekre keressem a mintákat a 
hazai helyzet felmérése során, hipotéziseim vizsgálata folyamán pedig arra, hogy 
az elmélet által felvetett kérdések igazolást nyerhessenek a gyakorlatban. 

2. táblázat A hipotézisek és az empirikus modell kapcsolatrendszere 
Hipotézisek 
/Empirikus modell dimenziói 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 

I. A kitöltő vállalatot, szakmai szervezetet jellemző gazdálkodási és statisztikai adatok 
bevezető csoportja. 

1. Általános bevezető kérdések x x  x   
II. Mikroszinten a kitöltő vállalatok egyedi Ipar 4.0 képességeinek felmérésére alkalmas 

kérdések csoportja 
1. Stratégia és szervezet  x  x x  
2. Okos gyár   x  x  
3. Intelligens folyamatok   x x x  
4. Okos termékek   x x   
5. Termékadatokon alapuló szolgáltatások   x    
6. Munkavállalók      x 

III. Makroszinten a magyarországi helyzet átfogó megismerését célzó kérdések 
csoportja 

1. Területi egyenlőtlenségek oldása  x    x 
2. Állami szerepvállalás      x 
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3. Energia- és anyag-hatékony eszközök és 
gyártási módok 

 x x    

4. Új, illetve digitális technológiák alkalmazása   x x x x 
5. Erőforrások, hatékonyabb felhasználása    x  x 
6. Foglalkoztatás bővítése, munkahelyteremtés      x 

IV. Visszajelzés, önkéntes - a kitöltő adataira kérdezek rá 
Forrás: saját szerkesztés 

Megállapítom, hogy a disszertációm elérte célját: teljesült a hazai Ipar 4.0 
ökoszisztéma mikro- és makroszintű elemzésére alkalmas modell felállítása, majd 
ennek bázisán az empirikus kutatás sikeres végrehajtása. A szakirodalom 
feldolgozása hozzájárult mind a modell megalkotásához, mind pedig a kutatási 
eredmények értelmezéséhez és értékeléséhez. 

2.1 Következtetések, a kutatás tudományos eredményei 

Az Ipar 4.0 általános tartalmát és jelentőségét illetően 

H1: A kiber-fizikai rendszerek bázisinnovációján alapuló Ipar 4.0 az ipari 
gyártáson és új technológiák alkalmazásán túl ökoszisztéma alapú modellben 
valósul meg, amelyben kitüntetett helye van az innovációs szereplőknek és a 
környezet elemeinek. Ezek együttesen alkotják az ipar digitális ökoszisztéma 
piramisát. 
Az iparfejlődés eddigi három szakaszát elemezve közös jellemzőként rögzíthetjük: 
jóllehet, számos egymást egyaránt erősítő innováció azonosítására van 
lehetőségünk, mindig létezik egy bázisinnováció (Schumpeter 1980), amely a 
közös gyökeret jelenti. Az innovációk következményeként a gazdaság fejlődik, 
jellemzően az iparból kiindulva, majd onnan további gazdasági területekre terjedve 
át. Megfigyelhető, hogy a vállalatok versenyképességük javítása érdekében mind 
jobban és olcsóbban szeretnék kielégíteni ügyfelek igényeit, amelyhez belső és 
külső működési jellemzőik megváltoztatása szükséges. Vállaton belül a 
középpontban a termelékenység fokozása, a termékhez kapcsolódó új gyártási 
megoldások, alapanyagok és a megmunkáláshoz szükséges erőforrások (gőz, 
elektromos áram stb.) állnak. Vállalaton kívül az értéklánc elemei közötti 
kommunikáció és munkamegosztás javítása, - egyes esetekben - kooperációkon 
alapuló K+F+I fejlesztések támogatása a cél. E folyamatban az ember két 
aspektusból is megjelenik: egyrészt a legvégén az egyén, mint vásárló igényeit kell 
kielégíteni, másrészt egyben az ember az, aki a tudása által innovál és így változást 
gyakorol a vállatok belső és külső működési folyamataira. 
 
A triple helix modell alapformájában inkább közvetlenül az innovatív térgazdaság 
kialakításának, és kevésbé a kormányzati szak- és fejlesztéspolitikák intézménye, 
noha –mint az innovációs rendszerek egyik leghatékonyabb együttműködést 
generáló eszköze –érdemi hozzájárulást jelent azok teljesítményéhez is. Az 
együttműködés, a triple helix modellből ismert gazdasági, akadémiai és 
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kormányzati szféra entitásainak térben koncentrált klaszteresedése támogatja az 
innovációk mind gyorsabb létrejöttét, majd diffúzióját, amely a versenyképesség 
növelésének alapja és ezáltal a fejlődés záloga is egyben. (Etzkowitz –Leydesdorff 
1997; Porter 1998). 
A folyamatosan fejlődő és bonyolódó technológiák, az információ-technológiai 
eszközökkel kiegészült termelési és logisztikai rendszerek, a több telephelyen 
történő gyártás egyre sokrétűbb feladatot jelent a gazdálkodó szervezetek számára. 
Az informatikai megoldások mind szélesebb körben történő bevezetésével jelentős 
mértékben változik a gyártási és logisztikai folyamat, a munkaszervezés, az 
ügyfélkiszolgálás módja. Az elképzelések szerint nem csupán a termelési 
folyamatok, hanem maguk a termékek is intelligensek lesznek, és jóllehet, 
tömegtermelési áron kerülnek előállításra, a vásárlók számára a tényleges 
végfelhasználó egyedi igényeinek megfelelően, személyre szabva készülnek és 
válnak elérhetővé. A vásárlói csatornák, szokások diverzifikálódnak, és a jövőben 
kevésbé a termékek, mint inkább a szolgáltatások irányába fordulnak. Lehetővé 
válik a vevőigényekre történő gyorsabb reagálás, az egyéni elvárásoknak megfelelő 
termékek gazdaságos és hatékony tömegtermelése. 
Az ipari termelés már intelligens környezetbe integrálható, amelyet a szakirodalom 
okos gyárnak hív (Kagermann et al. 2013). A jövőre való felkészülés folyamatában 
a gazdálkodó szervezetek mind működésük, mind szerepkörük vonatkozásában is 
szakítani kényszerülnek a hagyományokkal, ha piaci pozícióikat, 
versenyképességüket a jövőben is meg kívánják őrizni. A jövő pedig az Ipar 4.0 
gondolat körül forog. Az Ipar 4.0 kifejezés a negyedik ipari forradalomra utalva, 
az információs-kommunikációs technológiák és az automatizálás egyre szorosabb 
összefonódását, illetve ezen keresztül a termékek, szolgáltatások, gyártási 
módszerek és üzleti modellek alapvető megváltozását elhozó időszak összefoglaló 
neve, aminek bázisinnovációja a kiber-fizikai rendszerek fejlődése (Monostori et 
al. 2016).  
 
Noha a következő ipari forradalom háttérében az ipar digitális átalakulása áll, az 
azonban csak a körülötte lévő ökoszisztémával egyetemben értelmezhető és lehet 
sikeres. A tömegével megjelenő innovációk hatására indukálódó átfogó társadalmi, 
gazdasági és technológiai változások, paradigmaváltások sora vezet a fejlődés 
következő lépcsőfokára, hatást gyakorolva az adott ország versenyképességére, 
vállalkozásainak ismérveire.  
Az Ipar 4.0 felkészülés szemléletváltozást követel az iparban, amely nélkül nem 
beszélhetünk az alapját képező, ún. ökoszisztéma alapú gazdaságfejlesztési 
eszközök bevezetéséről. Nemzetközi gyakorlatok szerint az ipar digitális 
átalakításának intézményi alapját a platform alapú ipari ökoszisztéma modellje 
képezi, amely az Ipar 4.0 fejlesztéspolitikai paradigmájaként az ipari ökoszisztéma 
fejlesztés új indíttatású együttműködési kultúráját, partnerségi és irányítási 
rendszerét, valamint a strukturális felépítését is meghatározza. A platform alapú 
iparfejlesztési modellt, mint az innováció kiépülésének és terjedésének a domináns 
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hajtóerejét világszerte az Ipar 4.0 feltartóztathatatlan és gyorsuló előrehaladási 
folyamata jelenti. A digitális innovációk és technológiák kritikus tömeget elérő 
megjelenése, a gazdaság és az ipar kivétel nélkül minden szektorát és ágazatát 
átfogó integrációja új, az eddiginél sokkal rugalmasabb és gyorsabb válaszidejű 
reagáló képességet és alkalmazkodási formákat kényszerít ki. Ezek technológiai és 
fizikai infrastrukturális alapját a folyamat természetes közegét alkotó 
infokommunkációs technológiák, míg társadalmi oldalról a korábbi szervezési és 
üzleti paradigmákat felülíró hálózati alapú rendszerek tudományos és gyakorlati 
fejlődése biztosítja. 
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ipar digitális átalakulásának 
táptalaját adó, az innovációból adódó energiák optimális hasznosítására képes 
ökoszisztéma érzékeny és fejlett intézményközi együttműködési kultúrát feltételez. 
Ezen belül is különösen a magán- és közszféra kapcsolatrendszerét megújító, 
hatékony együttműködést biztosító interaktív intézményi modellek megvalósítása 
lehet átütő erejű. 
 
Az Ipar 4.0-hoz köthető megatrendeket és technológiákat elemeztem és mind közül 
kiemeltem a kiber-fizikai gyártórendszereket, amelyek olyan csúcstechnológiai 
területet céloznak meg, ahol – szinte páratlan módon – integrálódik a magas szintű 
alapkutatás szükségessége az égető gyakorlati igények kielégítésével. Lényegesek 
a termelési és logisztikai hálózatok, amelyek egyre növekvő mértékben 
támaszkodnak a nagymértékben elosztott funkciókészlettel rendelkező és a gyártási 
műveleteket önállóan, távfelügyelet alatt elvégezni képes autonóm erőforrásokra. 
Az önvezérlő rendszereknél is fontos szerep jut az emberi felügyeletnek, így az 
ember teljesen megújult tudás birtokában továbbra is a központban marad, és olyan 
műveletekre fókuszálhat, ahol valós kreativitásra és emberi közreműködésre van 
szükség. A nemzetközi és hazai munkaerőpiacon nagymértékű a munkaerőhiány, 
amely egyre gyorsuló mértékben nő. A hiány gátolja a növekedést, veszélyezteti a 
versenyképességet. A növekvő szakemberigényt a felsőoktatás kibocsátása nem 
követi, továbbá érezteti hatását az európai élenjáró országok elszívó hatása a jól 
képzett munkaerő tekintetében. 
Az ipar digitális ökoszisztéma piramismodelljének elkészítését, melyben 
összefoglaltam a kutatásom során szintetizált tudást, elsősorban a Lengyel-féle 
piramismodell inspirálta (Lengyel 2010, 2016). A modellben megtalálható még az 
Etzkowitz és Leydesdorff (1997) féle triple helix modell, a Porter-féle értéklánc 
(1985, 1990), a Vasilash-féle (1987, idézi Chikán – Demeter 2003) 
termékfejlesztés láncmodellje, valamint az Ipar 4.0 vállalati integrációt definiáló 
(Kagermann et al. 2013) modellje. Az empíria kapcsolódó, alátámasztásául 
szolgáló kérdéseinek sorszáma: 3, 4, 5, 8, 9, 10. A bemutatott ismeretanyag alapján 
a H1 hipotézisemet elfogadom és az alábbi tézist definiálom: 
T1: Az Ipar 4.0 a kiber-fizikai rendszerek bázisinnovációján alapul, az ipari 
gyártáson és új technológiák alkalmazásán túl ökoszisztéma alapú modellben 
valósul meg, amelyben kitüntetett helye van az akadémiai, az állami és a társadalmi 



 

13 

szféra, valamint a környezet elemeinek. Ezen szereplők a globális társadalmi és 
technológiai megatrendekkel együttesen alkotják, formálják az ipar digitális 
ökoszisztéma piramisát (2. ábra). 

2. ábra Az ipar digitális ökoszisztéma piramisa 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az Ipar 4.0 hazai megjelenését, technológiai és szervezeti jellemzőit érintően 

H2: Az Ipar 4.0 vállalatok értékláncában a horizontális integráció erősödik, a 
fizikai és a virtuális távolság csökken. Közös jellemzőjük, hogy ipari hálózatok és 
klaszterek tagjai. 
Az Ipar 4.0 ismertsége és jelentőségének felismerése tekintetében az elmúlt 1-1,5 
év folyamán előrelépés történt. A fogalom bekerült a tudományos és az ipari 
köztudatba. Értelmezése azonban még nem egységes, de a folyamatosan elérhető 
Ipar 4.0 szemléletű központi fejlesztési programoknak, valamint a tudományos és 
üzleti konferenciáknak köszönhetően egyre letisztultabb. A mögöttes platform 
alapú megközelítés lényegét megértve, a gazdasági, a tudományos és a politikai 
szféra képviselői összehangolják jövőre vonatkozó lépéseiket, erősítik 
együttműködésüket, építik horizontális kapcsolataikat. 
Az Ipar 4.0 elterjedésében kiemelt szerep jut az akadémiai K+F+I 
együttműködésnek, mert ezen tevékenységek multiplikatív hatásuk révén a 
vállalatok egyéni lehetőségeit fokozzák. Sajnos, kutatásom alapján csak a 
vállalatok 42,7%-a élt ilyen lehetőséggel. Megállapítom, hogy az Ipar 4.0 
iparfejlesztési stratégia egyik kulcsfeladata a K+F+I potenciál erősítése.  
Országonként önálló nemzeti platformok, klaszterek, iparági együttműködések 
alakultak iparfejlesztési programok kidolgozására, a megvalósítási folyamat 
koordinációjára és az ipari szereplők együttműködésének elősegítésére. Ezen 
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fejlesztési programok megvalósítása csak az IKT innovációinak ipari környezetbe 
történő bevezetését elvégző országban válik lehetővé. Végeredményben a Lengyel-
féle versenyképességi piramisból ismert inputok változása az ország 
versenyképességi pozícióját erősíti. 
Az okos gyár harmonizálja gyártási és logisztikai folyamatait a beszállítóival és 
vevőivel, ennek megfelelően nem vállalkozások, hanem értékláncok versenyeznek 
egymással. A lánc tagjai egymásnak nyújtott szolgáltatásokon keresztül 
kapcsolódnak össze, miközben saját portfóliójukat szűkítik, specializálják. A 
vállalatok 70,1%-a felismerte a hálózatosodás előnyeit, sőt már jelentős részük 
(44,5%) klaszterekbe rendeződött, ipari parkokba települt. Digitalizálják és 
integrálják a vállalaton belüli és kívüli folyamataikat. 91,7%-uk rendszeresen vagy 
esetenként él az adatok megosztásával értékláncbeli parterei felé. Törekednek 
termék és szolgáltatás portfóliójuk folyamatos újítására, kutatásaik 
összehangolására, így biztosítva saját jövőjüket. Ebbe a folyamatba, ha kis 
mértékben is (42,7%-nak volt az utóbbi 5 évben kétoldalú K+F+I 
együttműködése), de bevonják akadémiai vagy egyetemi partnereiket. Az empíria 
kapcsolódó, alátámasztásául szolgáló kérdéseinek sorszáma: 6, 12, 33, 68, 69, 80. 
Összességében a H2 hipotézisemet elfogadom és az alábbi tézist alkotom. 
T2: Az Ipar 4.0 vállalatok értékláncában erősödik a horizontális integráció, ennek 
megfelelően szorosabb partneri együttműkődések és egymáshoz kapcsolodó 
informatikai rendszerek figyelhetőek meg. A szereplők közelítenek egymáshoz úgy 
a fizikai (ipari parkok és klaszterek), mint a virtuális térben (integrált termelési 
rendszerek; platformok és szövetségek). 
 

H3: Noha az Ipar 4.0 keretfeltételei között a gyártási és a termékadatok átfogó 
gyűjtése, rendszerezése, analízise és (valósidejű) visszacsatolása alapvető elvárás, 
ez jelenleg a hazai vállalati környezetben csak kis mértékben teljesül, a középtávú 
tervekben viszont már domináns. 
Az Ipar 4.0-ra való felkészülés egy folyamat, mivel jelenleg a gazdálkodó 
szervezetek működésében párhuzamosan, egymás mellett él a digitális és az analóg 
világ, az innováció és a költségleszorítás kényszere, a mobilitás és az elérhetőség 
között fennálló feszültség. A digitalizáció terén elsőnek mozduló vállalkozások 
szinte behozhatatlan versenyelőnyre tesznek szert („first mover advantage”). A 
standard megoldások egyre szélesebb körben terjednek, miközben a gyárak, 
gyártósorok, a teljes infrastruktúra és az alkalmazottak egyre nagyobb mértékben 
állnak készen az Ipar 4.0-ra. Az átállás stratégiai folyamat, várhatóan mintegy 10-
15 évig is eltart, amire az új technológiák egységesen elérik a piaci érettség szintjét. 
Az Ipar 4.0 alapismérveinek egyike a vertikális integráció, amely erős technológiai 
alapokat követel meg. Az okos gyárban az emberek, gépek és egyéb erőforrások 
digitális modellben képződnek le és egymással a kiber-fizikai rendszereken 
keresztül kommunikálnak, ezért fontos és pozitív visszajelzés, hogy a válaszadók 
szempontjából a szenzorok, a big data megoldások és a MES/ERP/PPS rendszerek 
kiemelt fontossággal bírnak. A gyártósorok digitális ikermodellben történő 
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leképzése is napirenden van, a vállalatok tehát tudják, mely technológiák 
alkalmazása szükséges az ipar digitalizációjához. 
Az üzleti életben a tulajdonosok szempontjából az esetleges öncélú technológiai 
fejlesztésekkel szemben elsődleges a termelékenység és a profitabilitás fokozása a 
minőség és a fenntarthatóság szem előtt tartása mellett. Csak ott és csak úgy 
digitalizálnak, ha a kapcsolódó beruházás tőkemegtérülése pozitív. Az 
iparvállalatok 82,31%-a szerint fontos vagy nélkülözhetetlen a versenyképesség 
szempontjából az Ipar 4.0. A digitalizációnak a versenyképességben játszott 
szerepét tehát mindenki ismeri és elismeri, de az operatív lépések, mint például 
vonatkozó stratégia elkészítése, új technológiák bevezetése, termelési környezet 
virtuális leképzése, még váratnak magukra. A megállapítás általánosan, szervezeti 
mérettől és tulajdonosi szerkezettől függetlenül igaz, noha különbségek 
kimutathatóak. 
A vevői igényeket kiszolgálni hivatott okos termékek ismerik saját előállításuk 
folyamatát, és képesek adatokat gyűjteni és továbbítani teljes életútjukról, 
működésükről, használatukról. A felmérés szerint az iparvállalatok nagy része 
megértette ennek fontosságát: mintegy 59,4%-uknál folyik legalább részleges 
adatgyűjtés, elsősorban minőségügyi, termelésstatisztikai célokból. Mégis, noha az 
adatokat gyűjtik, a legtöbb helyen felhasználásuk még nem épült be a vállalatok 
gyártási és termelési folyamataiba. Végeredményben nem tudják megfelelő célok 
érdekében használni őket, így következtetésem: a vállalatok ugyan törekednek rá, 
de még nem használják ki kellően a termékadatokon alapuló többletszolgáltatások 
árbevételt generáló hatását. Az empíria kapcsolódó, alátámasztásául szolgáló 
kérdéseinek sorszáma: 39, 40, 48, 51, 55, 77, 79, 83, 84. Összességében a H3 
hipotézisemet elfogadom és az alábbi tézist definiálom. 
T3: Az Ipar 4.0 keretfeltételei között alapvető elvárás a gyártási és a termékadatok 
átfogó gyűjtése, rendszerezése, analízise és (valósidejű) visszacsatolása, mely a 
hazai vállalati környezetben még csak kis mértékben teljesül, csak fontos középtávú 
célként jelenik meg. 
 

Az Ipar 4.0 területi összefüggéseivel kapcsolatban: 

H4 Az Ipar 4.0 adaptációja erősíti a magyar gazdaság duális szerkezeti 
megosztottságát, stratégiai és szervezeti innovációit (így a vertikális és horizontális 
integrációt, K+F orientált szemléletmódot, új üzleti modellt) elsőként a 
nagyvállalatok vezetik be a mindennapi gyakorlatba. 

H5: A KKV-k csoportján belül iparági és nemzetközi beágyazottságtól függő 
különbségek állapíthatók meg. Elsődlegesen a jármű- és gépgyártó iparághoz 
tartozó, valamint a nemzetközi termelési együttműködésben résztvevő 
vállalkozásokhoz köthetők az Ipar 4.0 releváns műszaki és folyamatbéli fejlesztései, 
innovációi (eszközpark, intelligens folyamatok). 
A gyártásban résztvevő személyek, gépek, tárgyak és rendszerek beágyazott 
intelligenciával és hálózati kapcsolattal rendelkeznek. A szenzorok folyamatosan 
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szolgáltatják a valósidejű információkat a gyártási folyamatról, a big data 
megoldások segítségével pedig késlekedés nélkül meghozható a döntés, amely 
alapján megtörténhet a gyártási folyamat finomhangolása, rendszeres megújítása 
anélkül, hogy le kellene állítani a gyártósort. Növekszik a gyártási folyamatok 
rugalmassága, termelékenysége, sebessége és minősége, beleértve az erőforrások 
optimális elosztását is. Lehetővé válik a nagysorozatú termelésbe ágyazott 
kissorozatú vagy egyedi termékek gazdaságos legyártása. Az autonóm járműveket 
és robotokat alkalmazó automatizált logisztika alkalmazkodik a gyártás 
igényeihez. A gyártósoron dolgozó robotok önállóan képesek kiszolgálni egymást 
a szükséges alkatrészekkel, esetleges hiba előfordulásakor akár az egész 
folyamatot, gyártósort meg tudják állítani. Az okos termékek ismerik saját gyártási 
folyamatukat, adatokat gyűjtenek és szolgáltatnak az értéklánc valamennyi 
tagjának, melyek optimalizációra, innovációra adnak lehetőséget.  
A piacon bárki számára elérhető technológiai megoldások (pl. kollaboratív 
robotok, 3D nyomtatók, okos szemüvegek, szenzorok, szoftverek, 
vállalatirányítási rendszerek), beszerzésével még nem tekinthető egy projekt 
megvalósult Ipar 4.0 fejlesztésnek. A meglévő rendszerbe, különböző területekre, 
egyedi megoldásokkal történő integrálásuk viszont már annak értelmezhető. Ehhez 
azonban elengedhetetlen, hogy az adott vállalat rendelkezzék mindazokkal a 
megfelelő alapokkal, feltételekkel, mint a vertikális struktúra, a gépek hálózatba 
kötése, az adatgyűjtés, adattárolás digitális módon, a megfelelő infrastruktúra és 
know-how. 
 
Első körben a megfelelő technikai, technológiai és tudásháttérrel rendelkező 
nagyvállalatok, valamint a jármű- és gépgyártó iparághoz tartozó KKV képesek 
jelentős lépéseket tenni e téren. Ha ezek a vállalatok meg tudják valósítani a 
vertikális integrációt, miközben a beszállítói láncuk tagjai is lerakják a hasonló 
alapokat, akkor a következő lépésben megvalósulhat a horizontális integráció is. 
Mivel ezek a vállalatok nemzetközi beágyazódottságuk okán egyben egy globális 
hálózat részei is, így bármikor profitálhatnak más telephelyek fejlesztéseiből, ami 
azután eljuthat a beszállítóikhoz is. Az empirikus kutatásom is megerősítette a fenti 
állítások létjogosultságát. 
Az empíria kapcsolódó, alátámasztásául szolgáló kérdéseinek sorszáma H4 
esetében: 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 50, 53, 54, 81, 92; illetve H5 
esetében: 27, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 82. A fentiek alapján ezen két hipotézisemet 
elfogadom. 
T4 Az Ipar 4.0 adaptációja erősíti a magyar gazdaság duális szerkezeti 
megosztottságát, stratégiai és szervezeti innovációit (így a vertikális és horizontális 
integrációt, K+F orientált szemléletmódot, új üzleti modellt) elsőként a 
nagyvállalatok vezetik be a mindennapi gyakorlatban. 
T5: A KKV-k csoportján belül iparági és nemzetközi beágyazottságtól függő 
különbségek állapíthatók meg. Elsődlegesen a jármű- és gépgyártó iparághoz 
tartozó, valamint a nemzetközi termelési együttműködésben résztvevő 
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vállalkozásokhoz köthetők az Ipar 4.0 releváns műszaki és folyamatbéli fejlesztései, 
innovációi (eszközpark, intelligens folyamatok). 
 

H6: Az Ipar 4.0 nem egységesíti az ipari digitális ökoszisztéma szereplőinek 
elvárásait a makroszintű iparpolitika prioritásait illetően, ennek okán jelentős 
eltérések mutathatók ki a szereplők követelményei és területi elhelyezkedésük 
függvényében. 
A negyedik ipari forradalom kihívásainak való megfelelés megköveteli az egyes 
országok, régiók, térségek ipari ágazatainak, az ipar teljes egészének átvizsgálását 
és azon fókuszpontok megállapítását, amelyek pozitív elmozdulási irányba mutató, 
viszonylag gyors megtérülést biztosító, versenyképességet fokozó potenciált 
rejtenek magukban. Azon térségekben, ahol az utóbbi évtizedekben erőteljes 
dezindusztrializációs folyamat volt megfigyelhető, szükséges az ipar szerepének 
újbóli felismerése, megújítása, erősítése. Ez akár kormányzati, átfogó iparpolitika, 
akár vállalkozói oldalról indított stratégiai tervek, kezdeményezések formájában 
történhet meg.  
A nemzetgazdasági szintű Ipar 4.0 megvalósulás eredményességére vonatkozóan, 
a siker összetevői: a célok helyes megválasztása, a kellő motivációt jelentő 
finanszírozási formák azonosítása, továbbá a képzés és oktatás adaptációja a 
digitalizációnak és általában az IKT-nak az egész ipari digitálisi ökoszisztémát 
átható új típusú követelményeihez. Mindezt természetesen úgy, hogy a szereplőket 
egyetemesen szükséges fejleszteni. A megvalósulás eredményességének megélése 
más és más módon zajlik az egyes érintettek esetében. Nehéz azonban a sok 
elvárásnak egyöntetűen megfelelni, főleg, ha a célcsoport más és más háttérrel 
rendelkezik. Noha a regionális politikáknak definiált célja a területi 
egyenlőtlenségek oldása, az elmaradt térségek fejlesztése, különbségek mindig 
maradnak. Ezen különbségekre, innovációs miliők közötti eltéresekre vezethető 
vissza, hogy hazánk Ipar 4.0 vállalatai más és más elvárásokkal rendelkeznek az 
ország iparpolitikáját illetően.  
Ámbár a nemzetgazdasági elvárások tekintetében területi ismérvekkel 
magyarázható prioritásbeli eltérések kimutathatók, a válaszolók egységesen a 
foglalkoztatás- és oktatáspolitikát jelölték meg, mint a legkritikusabb területet, 
ahol az állam hathatós beavatkozása szükségszerű.  
A saját munkavállalók Ipar 4.0 kompetenciáinak értékelésekor szembetűnő, hogy 
bármelyik kompetenciaterületet is vizsgáljuk, túlsúlyban vannak a „Létezik, de 
nem kielégítő” válaszok. A vállalatok legnagyobb problémái a folyamat- és 
munkaszervezés, a szakértelem rendelkezésre állása és a képzés területén 
jelentkeznek. Bár a robotok és az automatizáció térnyerése fokozatosan és 
monoton növekszik, de alkalmazásuk nem az emberi munka kiváltására, hanem 
sokkal inkább annak kiegészítésére, támogatására irányul. 
Az empíria kapcsolódó, alátámasztásául szolgáló kérdéseinek sorszáma: 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 74, 87, 90, 93, 94, 98;. A H6 hipotézisem tehát beigazolódott, azt 
elfogadom és a következő tézist definiálom. 
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T6: Az ipari digitális ökoszisztéma szereplőinek elvárásai a makroszintű Ipar 4.0 
vonatkozású iparpolitikai prioritásokat illetően területi elhelyezkedésük 
függvényében jelentősen eltérnek egymástól. 
 

Új és újszerű tudományos eredmények 
Az értekezés újszerű eredményének tekinthető az összeállított kérdőív, amely a 
maga 99 kérdésével alkalmas: 
• adott Ipar 4.0 ökoszisztéma átfogó felmérésére, továbbá országok 

összehasonlító elemzésére; 
• nemzeti Ipar 4.0 stratégia prioritásainak meghatározására, majd a stratégia 

megvalósulásának visszamérésére;  
• a III. főrész (Nemzetgazdasági kérdések) elhagyásával vállalati szintű digitális 

érettség modell felállítására, továbbá opcionálisan minősítési rendszer 
kiépítésére. 

A válaszok tanulmányozása arra az új gondolatra enged következtetni, hogy noha 
elméleti szinten a vállalati menedzserek már befogadták az Ipar 4.0 szellemiségét, 
értik a digitalizáció szükségszerűségét, ténylegesen lépéseket csak a jövőben 
kívánnak tenni. Lásd az Ipar 4.0 stratégia hiányát; az eszközpark fejlesztések 
célterületeit; a gyűjtött adatokon alapuló innovációkat. Továbbmenve, azokon a 
területeken, ahol már létezik a piacon elérhető Ipar 4.0 termék, pl. 
felhőszolgáltatás, ott is csak minimális mértékben integrálják azt saját 
környezetükbe. 
A disszertáció számomra legnagyobb értékkel bíró újdonsága az a felismerés, hogy 
az ipar digitalizációs átalakulásának legnagyobb kihívása az emberhez köthető, 
pontosabban az egyén maga az. A válaszok egyértelműen visszajelezték, hogy a 
munkavállalónak – mint a tudás birtokosának – kellő mennyiségben és minőségben 
való rendelkezésre állása – a kulcs az Ipar 4.0 megvalósítása során. Ha a dolgozó 
nem együttműködő, nem rendelkezik naprakész tudással, nem innovatív, a sok új 
műszaki megoldás ellenére a negyedik ipari forradalom elbukhat. Éppen ezért nagy 
hangsúlyt kell fordítani az emberi erőforrás menedzsmentjére, melybe számomra 
magától értetődően a képzés, az életpálya kijelölés, stb. prioritásokon túl az egyén 
napi privát környezete is beletartozik, amely nem mellesleg az Ipar 4.0 innovációs 
miliőjének is a része.  

2.2 A kutatás lehetséges jövőbeni irányai 
Az Ipar 4.0 megítélésem szerint számos radikális és nagy horderejű, ma még szinte 
elképzelhetetlen kihívást és lehetőséget rejt magában a kormányzat, az akadémiai 
szféra és a vállalatok számára, de sikereket csak közösen érhetnek el. A kihívások 
és lehetőségek feltárása csak tudatos kutatómunka által lehetséges.  
Úgy vélem, egy kutatói munkát nem lehet befejezni, csak egy adott ponton 
megállítani, megmérettetni, majd a kritikák alapján folytatni. Munkám során a 
legnagyobb kihívást és egyben korlátot a terjedelmi határok jelentették és jelentik. 
Folyamatos belső konfliktust jelent számomra mind a mai napig a téma helyes 
lehatárolása. Úgy érzem, az Ipar 4.0 ökoszisztéma megközelítésű feldolgozása 
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számtalan diszciplínát érint, amelyek együttes kutatása vezethet a körülöttünk zajló 
történelmi korszak megértéséhez. Ez azonban csak akkor fér bele egy PhD 
dolgozatba, ha önkényesen bizonyos témákat kiemelünk, másokat méltatlanul 
háttérbe szorítunk. 
A társadalmat alkotó egyén szerepe – noha az Ipar 4.0 definíció alapján kiemelkedő 
–, és az egyén környezetének is otthont adó okos város témakörök, úgy érzem, nem 
jelentek meg kellő mértékben a dolgozatban, pedig jelentőségük 
megkérdőjelezhetetlen. A téma önálló kutatása indokolt: hogyan viszonyul az 
egyén a digitalizációhoz, mit gondol az ember-gép kooperációról és 
végeredményben mi van azokkal, akik nem akarnak, vagy nem tudnak 
digitalizálódni? Mi történik a nem ipari szektorokban? Van-e élet a digitalizáción, 
a virtuális világon kívül is, hogyan érinti a művészetet, a kultúrát ez az új 
technokrata jövő?  
Az üzleti modellek megváltozása leginkább a KKV-szektorra hat, amely értéklánc 
szereplőként új követelményekkel és gyökeresen más szerepkörrel kénytelen 
szembenézni. A szektornak egész üzleti-működési modelljét gyökeresen meg kell 
újítania. Ennek a kérdéskörnek a kutatása háttérbe szorult dolgozatomban, így a 
KKV szektor önálló elemzését potenciális kutatási irányként jelölném meg, 
különösképpen ideértve a mikro- kis- és középvállalatok közötti különbségek, mint 
szempontrendszernek a beemelését. 
A kérdőív kiértékelése magában hordozza egy, a kitöltő személyére vonatkozó 
érettségi szint megállapítására alkalmas modell potenciálját is, mely alapján tovább 
kutatható a hazai Ipar 4.0 szereplői kör felkészültsége önmagán belül, de akár 
nemzetközi összehasonlításban is. 
 
Mindazonáltal úgy vélem, a disszertációm újdonságtartalma és tudományos értéke 
abban rejlik, hogy a kérdőív összeállítása és kiértékelése által sikerült egy olyan, 
átfogó kép kialakítására alkalmas alapot teremtenem, amely a jövőben jó 
eszközként szolgálhat további összehasonlító elemzésekhez és az egyes 
részterületek mélyebb feltárásáshoz.  
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3 Introduction – The key scientific issues and hypotheses of the dissertation 

3.1 The aim and structure of the dissertation 
The main objective of my dissertation is – following a review of the related 
international and Hungarian literature – the creation of a model enabling the 
qualification of the Industry 4.0 ecosystem and the execution of the actual 
empirical research. The evaluation of the latter is confined – due to the volume 
constraints – to verify or to refute the validity of my hypotheses. The process of 
preparing this dissertation, its internal relationships and structure are depicted on 
Fig. 1.  
The opening chapter is to introduce briefly the subject of my doctorate research. 
After summarising the topic, the main goals and scientific issues will be defined. 
Then I present formally the hypotheses and highlight the topicality and novelty of 
the dissertation. I explain my motivation in selecting the topic and finally, I refer 
to the theoretical and practical models and methodologies I could rely upon when 
working on my theses. 

Fig. 3. The process of preparing the dissertation and its structure 
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Source: The author’s own compilation 

The chapters dealing with the theory focus on learning and processing the available 
literature on the topic. This starts with the analysis of Schumpeter’s innovation 
paradigm (1980) which is followed by reviewing the Triple helix model of 
Etzkowitz and Leydesdorff (1997), even mentioning its advanced version called 
the quadruple helix model. The interpretation and understanding of the term cannot 
be conceived without referring to, and analysing the relevance of the innovation 
milieu as well as the regional factors of the innovation. In this part, Christensen’s 
statements on the creative destruction (1997) will be dealt with, together with some 
factors impeding the diffusion of innovation. Actors of the regional ecosystem will 
be appraised, together with the analysis of the relevance of the regions and cities 
from the innovation and industry development perspective. I highlight the role of 
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the global and local spaces and define the role of the term ‘distance’ after the 
appearance of the cyber-space. The key questions of the territorial competitiveness 
are the cooperation and knowledge. With respect to this, the role of the scientific 
and research institutions has to be addressed. In the case of the companies, I intend 
to find out in the context of Industry 4.0 what their characteristics are, how they 
are interconnected, how they constitute a single uniform entity. All these together 
comprise the background, the environment of the Industry 4.0 ecosystem which is 
in the very focus of my study, and therefore, it is crucial to understand and realise 
the relevance and content of these factors.  
When coming to the basics of Industry 4.0, it is necessary to analyse the well-
known definitions and their implications. To my view, we are now at the advent of 
the fourth industrial revolution. Our economy, society and even private sphere are 
affected by the accelerated development, destructive innovations, changes of 
paradigm, all these are natural implications of the global challenges raised by our 
present age. The former periods of industrial development showed such common 
features that assist us in realising the possible future tendencies before they become 
realities and thus enable us to plan the directions of future development in a more 
analytical way. The features referred to above, make it possible to determine the 
present status more accurately that serves as the starting point of the foreseeable 
development in the future. It is therefore well-founded and indispensable to clarify 
the interrelationships between the societal and economic changes around us, the 
technical progress, the megatrends and numerous new technical terms when one 
wants to properly cope with the topic of this dissertation. With respect to the 
challenges and impediments raised by the innovation process I will investigate the 
impacts of Industry 4.0, both the positive ones (opportunities) and the negatives 
ones (threats). But the dissertation would not be complete without presenting the 
cyber-physical systems as well where I will rely on the results of Monostori et al. 
(2016) and Lee et al. (2015).   
The Chapter Industry 4.1 at the level of the macro-economy has double goals. On 
the one side, reviewing in a structured way the scientific methodologies and factors 
generally accepted currently, is meant to pave the way to the creation of my own 
survey and model. On the other side, we receive a fair picture of the achievements 
of the individual countries in the given areas. Processing of the different indices 
and rankings are started with the most comprehensive and global ones, to arrive 
only in the following chapter at the specific level of the local industrial companies. 
Thus, the annual The Global Competitiveness Report (WEF 2017) of the World 
Economic Forum will be discussed first which is a research product on the 
individual countries’ macroeconomic level. The research work done by the EU is 
represented by the Digital Economy and Society Index, DESI and the European 
Innovation Scoreboard, EIS. The most frequently cited source of Industry 4.0 
readiness evaluation is the annually published Roland Berger Industry 4.0 
Readiness Index (RB Index, 2014, 2015). Although, the companies and their digital 
transformation are always in the focus of Industry 4.0, the issue can only be 
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addressed in conjunction with their environment where the individuals, the social 
organisations and the institutions of the State have a dominant role. The European 
Union deals in many aspects with industry policy. It gives directives and defines 
expectations towards its member states in respect to the digitalisation of economy 
and society. When analysing the Hungarian arena, I will give an international 
summary using Western-European examples and that of the approaches adopted by 
the US and Japan in their national industry policy.   
In the Chapter Industry 4.0 surveys and maturity models at the micro level PwC’s 
global survey (Geissbauer et al. 2016) is introduced first, that is followed by the 
Industry 4.0 Readiness questionnaire and related study (VDMA 2015) prepared by 
the German Association of Mechanical Engineering and Plant Engineering and, 
later by the survey of the Fraunhofer Institute (Spath et al. 2013), to be concluded 
by the acatech maturity index (Schuh et al. 2017). All make the foundation of the 
empirical research in this field, providing the Industry 4.0 research methodology 
concerning both the present and the future.   
In the Chapter A proprietary model of empirical research the model developed by 
me is outlined. I describe its focus, its connectivity to the drivers, megatrends, 
factors, hypotheses and evaluations of Industry 4.0, i.e. to the theory based chapters 
of the dissertation. Details of the empirical research process – comprising both a 
questionnaire and a deep interviewing technique – and the planned group of 
participants. The Chapter The results of the empirical research contains the 
answers to the questions raised in and by the dissertation and the results of the case 
studies and deep interviews, all analysed both quantitatively and qualitatively. 
Wherever possible, new macro and micro level relationships are presented, 
primarily in order to prove my hypotheses constructed and, either to underpin or to 
reject the conclusions drawn in the theoretical chapters as the results of performing 
a synthesis of the literature.     
In the Summary besides of highlighting the relevant elements of the topic, I will 
give a compact evaluation of my hypotheses and, consequently, the formulation of 
the theses of my dissertation. The most relevant statements of the dissertation will 
be reinforced again one by one and then a summary of the new and novel scientific 
results is given. In an outlook to the future, recommendations are formulated as to 
the directions where further – possibly independent – research would be feasible 
and desirable. 
 

3.2 The hypotheses and key questions of the research 
The research questions have been formulated by breaking down the research 
objectives, then the hypotheses have been set up concerning these questions (See 
Table 1.).  
Considering an interdisciplinary approach, the hypotheses are grouped around 
three major points. Having in mind the need to thoroughly present the technical 
and technological background first and considering the priority handling of the 
regional science, the following structure is created:  
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• With respect to the general content and importance of the Industry 4.0 
paradigm: H1 

• Regarding the appearance of Industry 4.0 in Hungary and its technological and 
organisational characteristics: H2, H3 

• Concerning the territorial context of Industry 4.0: H4, H5, H6. 

Table 3. The structure of the research questions and hypotheses  
Nr. Research question Hypothesis 
H1 Apart from the direct technical 

innovations what other effects 
and actors have an influence on 
the digital transformation of the 
industry and what kind of a 
model may be set up with respect 
to the implementation of Industry 
4.0?  

The Industry 4.0, based on the innovation 
of the cyber-physical systems is 
implemented via the industrial production 
and the application of the new technologies 
and, more importantly, assumes an 
ecosystem based model where the 
innovating actors and the elements of the 
environment have a predominating role. 
These together form the pyramid of the 
digital ecosystem of the industry (See Fig. 
2.). 

H2 What organisational 
transformations will prevail in 
the coming years concerning the 
external relations and the 
position in the geographical 
space and the value chain of the 
industrial companies?   

In the value chain of the Industry 4.0 
oriented companies horizontal integration 
will be strengthened, both their physical 
and virtual distance will decrease. To 
become members of industrial networks 
and clusters will be a common feature of 
them. 

H3 What are the dominant 
technological solutions fostering 
the appearance of Industry 4.0 in 
Hungary and how will the 
readiness of the companies 
involved evolve in the present 
and (near) future?    

Although the all-encompassing collection 
of production and usage data, their 
structured storage, analysis and real-time 
feedback is a basic prerequisite of Industry 
4.0, this is met under the current company 
conditions to an insignificant extent, 
however it is dominant in their middle term 
plans. 

H4 What is the impact of the 
adaptation of the strategic and 
organisational innovations of 
Industry 4.0 on the dual structure 
of the Hungarian economy? Are 
there any differences discernible 
in this respect between SMEs 
and large companies? 

The adaptation of Industry 4.0 reinforces 
the dual structural dividedness of the 
Hungarian economy. Its strategic and 
organisational innovations (vertical and 
horizontal integration, R&D oriented 
approach, new business models) will be 
adopted in everyday practice by the large 
companies first.   

H5 Within the SME group, to what 
extent do the industry sectoral 
connection and the international 
relationships influence the 
familiarisation and adoption of 

Within the SME group, differences in 
dependency on the industrial sectoral 
connection and international embeddedness 
can be detected. Primarily, companies in 
the automotive and machinery sectors as 
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the technical and process related 
innovations of Industry 4.0? 

well as those participating in international 
cooperation are in the forefront of 
implementing the Industry 4.0 relevant 
technical and process innovations and 
developments (technical infrastructure, 
smart processes). 

H6 To what extent does the 
geographical distribution of the 
actors of the digital ecosystem 
determine their expectations 
regarding industry policy?    

Industry 4.0 itself doesn’t uniform the 
expectations of the actors of the digital 
ecosystem regarding the priorities of the 
macro level industry policy. Therefore, 
substantial differences exist in dependence 
on the actors’ requirements and their 
geographical distribution.  

Source: The author’s own compilation 

3.3 The process and methodology of the research 
I have conceived my research process on the basis of deductive logic, following 
Babbie (2008, 126) but conceptual thoughts of Héra and Ligeti (2014), Falus 
(2004) as well as Sajtos and Mitev (2007) were also taken into account. The 
milestones of the process were: reviewing the literature, construction of the 
questionnaire, its validation and evaluation, then preparing the case studies and 
deep interviews with the content detailed below. The empirical research addressed 
the digital ecosystem of the Hungarian industry both at the macro and micro levels. 
After defining the research objectives I first performed a review of the literature in 
the course of which I studied and analysed approximately 500 theoretical, statistical 
and industry policy related sources relying on the accessible scientific databases. 
My aim was to get an overview of the existing scientific results and gain help in 
setting up my hypotheses. From the scientific literature the works of Porter (1990) 
and Krugman (1994) on competitiveness have to be mentioned together with the 
triple helix model and its constructor, Etzkowitz. Lengyel’s competitiveness 
pyramid and Rechnitzer’s concept of the innovation milieu had a great influence 
on my way of thinking. 
I gave presentations at numerous Hungarian and international conferences and the 
lessons drawn from the discussions and critical remarks following the lectures were 
continuously built into the theoretical chapters of my dissertation. The partial 
results of the literature review and empirical research were published in 14 
Hungarian and 12 international professional periodicals and I delivered 25 
conference lecture in the topic. 
In the conceptual phase the main task was to prepare the exact definition of the 
terms to be applied in the questionnaire together with their measurement methods. 
In my case, the proper and careful execution of this task was especially relevant 
since in Industry 4.0, being a new research topic, the solid and generally accepted 
terminology is still missing not only in Hungary but also internationally. To gain a 
clear view of the complexity of terms, abbreviations and acronyms constituted the 
most severe difficulty for me when preparing the dissertation. In the 
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operationalisation phase I designed the set of attributes and their level of 
measurement. In the empirical research phase, by my own definition, the unit of 
examination was the organisation filling in the questionnaire. The subjects of the 
research were assigned to two groups. The first category comprised the companies 
in the private sector where it was relevant to determine their Industry 4.0 readiness 
level. In the other, complementary category I allocated all non-profit organisations 
including research institutes, educational institutions, professional and social 
organisations where the term Industry 4.0 readiness is not applicable.     
Based on all these, said above, I have set up an empirical research model meant to 
form the basis of an online self-assessment type questionnaire. The questions 
appearing in the questionnaire were formulated on the basis of the existing 
examples and were actualised through the deep interviews with experts and 
finalised by the addition of my own aspects. The questions in the questionnaire are, 
by their form: open and closed ones, by the measurement level: nominal, ordinal 
and scaled by ratio types (Babbie 2008). Besides the information to be provided on 
the present status, I was interested to learn the opinion of the respondents about the 
future up to 2020, since the way our thinking feels responsibility for the future is 
an unambiguous determinant of the present. The anonymous self-assessment type 
of research has the advantage that it is immune from the subjectivity of the 
questioning person and is apt for immediate analysis. Its drawback is, on the other 
hand, that it may lead to falsified responses within the target group. The sampling 
period was planned in the 6 months from April 2017 to September of the same 
year. 
The questionnaire based empirical research was well complemented by the 
additional qualitative research methods (company case studies, deep interviews) 
that were prepared with some companies, forerunners in the field of Industry 4.0 
and were selected by myself.      
The implementation of the entire research process has greatly contributed to the 
fact that I was able to identify the internal relations between the components and 
also their structure of interdependency of the most important terminological 
definitions like innovation, Industry 4.0 oriented vertical and horizontal 
integration, competitiveness, etc.  
The evaluation of the questionnaire, the analysis of individual responses, the 
synthetic approach to the literature, my former research works and additionally, my 
simultaneous participation in research projects at home and abroad have created 
for me the way of proving or disproving, directly or indirectly, my hypotheses. 
 

4 Summary  
The structure of the dissertation complies with the requirements of the Doctorate 
School. Its logic followed the thematic sequence of presenting in my own selection 
the theoretical foundation of the Industry 4.0 paradigm first, then the relevant 
indices and industry policy patterns were discussed, a summary of the related 
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literature was given, and finally, the model of the empirical research and its results 
were demonstrated. 
My dissertation explored – from the perspective of the ecosystem approach – the 
challenges raised by the adaptation of Industry 4.0 in Hungary in the context of its 
territorial and company aspects. I was focusing on the basis of a special-purpose 
questionnaire on the present and future of industrial companies as well as their 
technical and geographical contexts. The most important features of the Industry 
4.0 ecosystem (Kagermann et al. 2013; Bosch 2017) that determined the main 
direction of my research are covered by the following group of questions:   
 
Regarding the general content and relevance of Industry 4.0: 
• The characteristics of the Industry 4.0 ecosystem and its dominant actors 

(ownership structure, industry sector, scope, company size, etc.). 
 
Concerning the appearance of Industry 4.0 in Hungary and its technological and 
organisational characteristics: 
• Geographical embeddedness; 
• Key factors of horizontal integration (the value chain comprised by external 

companies); 
• The combination of the virtual and real worlds in the entire manufacturing and 

production process;   
• Continuous data collection, digital life cycle management in the 

manufacturing and usage phases of the products. 
 
With respect to the territorial contexts of Industry 4.0: 
• The existence of an Industry 4.0 strategy, its direction and implementation 

status;  
• The impacts of strategic and organisational innovations on the dual structure 

of the Hungarian economy; 
• Patterns of the R+D+I cooperation and its processes;  
• The characteristics of the vertical (intra-company) integration and 

technological maturity (technical infrastructure and smart processes) in 
dependence on the sectoral and international embeddedness; 

• The relevance of the geographical location manifesting in the national 
economy related expectations of the actors of the industrial ecosystem;    

• The relevance and place of the human being in the system as owner of the 
knowledge and competencies. 

 
The relationship of the hypotheses and the research questions in the applied 
empirical model is depicted in Table 2. When constructing the questions of the 
questionnaire, my intention was to create a match between the knowledge and 
contexts synthetized in the theoretical chapters and, the existing patterns in the 
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Hungarian practice. When evaluating my hypotheses I aimed at finding the 
practical evidence able to confirm the issues raised by the theory.    

Table 4. The relationships between the hypotheses and the empirical model 
Hypotheses / Dimensions of the empirical model H1 H2 H3 H4 H5 H6 

I. Operational and statistical data characterising the responding company. 
1. General introductory questions x x  x   

II. Questions at the micro level about the individual Industry 4.0 competencies of the 
responding companies 

1. Strategy and organisation  x  x x  
2. Smart factory   x  x  
3. Smart processes    x x x  
4. Smart products   x x   
5. Data-driven services   x    
6. Employees      x 

III. Questions at the macro level providing a comprehensive picture of the current 
situation in Hungary 

1. Mitigation of territorial inequalities  x    x 
2. Role of the State and its intervention      x 
3. Energy and material efficient tools and 
production methods 

 x x    

4. Applying new digital technologies   x x x x 

5. More efficient management of resources    x  x 
6. Extension of employment, creation of 
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     x 

IV. Feedback – asking the contact data of the responding person (voluntary disclosure 
for providing them feedback) 

Source: The author’s own compilation 

In summary, I make the statement that my dissertation has achieved its goal: the 
model enabling the analysis of the Hungarian Industry 4.0 ecosystem both at micro 
and macro levels has been created and on the basis thereof the empirical research 
has been successfully executed. The prior synthesis of the literature had a major 
contribution to establish the model on the one side, and to construe and evaluate 
the research results on the other side. 

4.1 Conclusions, scientific results of the research 

Regarding the general content and relevance of Industry 4.0 

H1: The Industry 4.0, based on the innovation of the cyber-physical systems is 
implemented via the industrial production and the application of the new 
technologies and, more importantly, assumes an ecosystem based model where the 
innovating actors and the elements of the environment have a predominating role. 
These together form the pyramid of the digital ecosystem of the industry. 
When analysing the three past phases of industrial development one may come to 
the conclusion that – albeit one can identify several innovations for each phase 
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reinforcing each other – there is always a basic innovation constituting the common 
root of the phase in question. Consequently, the economy is continuously 
progressing, the main driver being the industry and extending from there over to 
the other economic areas. It can be observed that the companies endeavour to 
satisfy their customers’ demands in an ever better and cheaper way. This requires 
a never-ending changing process in their internal and external operational 
indicators. Inside the company the focus is on the increase of productivity, new 
production solutions linked to the product, the primary commodities and the 
physical resources (steam, electricity, etc.) needed to process them. Outside the 
company the goal is to enhance the communication and division of labour between 
the members of the value chain and – in some cases – to support the cooperation 
based R+D+I developments. In this process the human being is involved in two 
aspects: on the one hand, it is his demand as buyer that has to be ultimately met; 
on the other hand, it is his knowledge that is behind the innovations and thus moves 
all changes in the internal and external operational processes.    
The triple helix model in its basic form is rather a tool of creating the innovative 
spatial economy than that of the governmental sector specific development 
policies, although – as a force to generate one of the most efficient forms of 
cooperation in the innovation systems – may bring essential contribution to their 
performance, too. The cooperation, the concentrated geographical clusterisation of 
the entities of the economic, academic and governmental spheres as known from 
the triple helix model support the ever more accelerating innovations and then their 
diffusion, that is the foundation to increase competitiveness and thus is the token 
of progress (Etzkowitz – Leydesdorff 1997; Porter 1998). 
The continuously developing and ever more complex technologies, the production 
and logistic systems equipped with IT tools, the multi-site production constitute an 
ever more demanding task for the companies. With the introduction of the IT 
solutions in an ever expanding circle, the production and logistic processes, the 
labour organisation and customer service area undergo substantial changes. The 
concept is that not only the production processes but the products themselves will 
ever become more intelligent and, although they will be produced at mass 
production prices, they will be offered to the buyers customised to their individual 
needs. The access channels used by the customers and their habits diversify and 
move in the future more towards the services than the products. Reacting quicker 
to the customer needs will be possible together with the economical and efficient 
mass production of customised products.   
The industrial production can be integrated into an intelligent environment that is 
called smart factory in the literature (Kagermann et al. 2013). In their preparation 
for the future, the companies are forced to turn away from traditions both in their 
operation and acting role if they want to preserve their market position and 
competitiveness. The future is about the Industry 4.0 concept indeed. The term 
Industry 4.0, referring to the fourth industrial revolution, is the name of the new 
era bringing an ever closer integration of automation and info-communication 
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technologies and through that, a fundamental change in products, services, 
production methods and business models, with the evolution of the cyber-physical 
systems being their basic innovation (Monostori et al. 2016).    
Although we find in the background of the next industrial revolution the digital 
transformation of industry, this can be understood only in the context of the 
surrounding ecosystem and that is the key of its success. The comprehensive 
societal, economic and technological changes, the new paradigms induced by the 
innovations introduced in enormous number will lead to the next stage of progress, 
exerting crucial influence on the competitiveness of a given country and the 
management of its companies. 
Preparing for the Industry 4.0 requires changing the habitude in the industry 
without which one cannot conceive to introduce the ecosystem based economy 
development tools. According to the best practice, the institutional foundation of 
the digital transformation of the industry is provided by the platform based model 
of the industrial ecosystem that determines the new patterns of cooperation culture, 
structures, systems of partnership and management in the industrial ecosystem as 
the paradigm of Industry 4.0 development policy. The platform based industry 
development model as the dominant driver of spreading innovation is identified all 
over the world by the accelerating and non-stoppable advancement of Industry 4.0 
implementation. The advent of the digital innovations and technologies attaining 
the critical mass, the integration encompassing all industrial and economic sectors 
with no exception, extort new, more flexible reacting and adapting capabilities with 
shorter response times than ever before. The technological and infrastructural basis 
for this is provided on the technical side by the info-communication technologies 
and, on the social side by the scientific and practical evolution of the network based 
systems that overwrite all previous organisational and business paradigms.   
International experiences show that an ecosystem that enables the digital 
transformation of industry and the optimal harnessing of the energies induced by 
the innovations assumes a sensitive and advanced inter-institutional cooperation 
culture. 
Specifically, the implementation of the interactive institutional models renewing 
the system of the relationship network both in the private and public spheres and 
ensuring their efficient cooperation may be of immense positive impact. 
I analysed the megatrends and technologies in connection with Industry 4.0 and 
highlighted among them the cyber-physical production systems that represent the 
top technology in an area where – in an unparalleled way – the necessity of 
integrating the basic research with meeting the crucial practical demands is 
apparent. The production and logistic networks are essential that rely to an ever 
increasing extent on the autonomous resources having a distributed function set 
and able to execute production operations on their own, under distance control. 
With the self-controlling systems, too, human control retains an important role, 
thus the humans remain further in the centre and may focus on the operational steps 
where genuine creativity and human-machine cooperation is needed. On the 
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international and local workforce market, the lack of workforce is significant and 
is increasing at an accelerating pace. This lack impedes progress and is a threat to 
competitiveness. The output of the higher education cannot meet the increasing 
demand for skilled workforce and the effect of brain drain towards the leading 
European countries is not to be underestimated.  
The pyramid model of the digital ecosystem of the industry that follows, where I 
summarised the synthetized knowledge acquired in the course of my research, was 
inspired primarily by Lengyel’s pyramid model (Lengyel 2010, 2016).   
In this model the triple helix model by Etzkowitz and Leydesdorff (1997) is also 
incorporated together with other models: Porter’s value chain (1985, 1990), 
Vasilash’ chain model of product development (1987, referenced by Chikán – 
Demeter 2003) and the model defining Industry 4.0 company-wide integration 
(Kagermann et al. 2013). The related empirical questions supporting this issue are: 
3, 4, 5, 8, 9 and 10. Based on the above discussion I accept my hypothesis H1 and 
formulate the following thesis: 
T1: Industry 4.0 has its foundation on the basis innovation of the cyber-physical 
systems, is implemented besides the industrial production and application of new 
technologies in an ecosystem based model in which the academic, governmental 
and societal spheres as well as the environmental components have an outstanding 
place. These actors constitute and shape together with the global societal and 
technological megatrends the pyramid of the digital ecosystem of the industry (Fig. 
2.)                          

Fig. 4. The pyramid of the digital ecosystem of the industry 

 
Source: The author’s own compilation 
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Concerning the appearance of Industry 4.0 in Hungary and its technological and 
organisational characteristics  

H2: In the value chain of the Industry 4.0 oriented companies horizontal 
integration will be strengthened, both their physical and virtual distance will 
decrease. To become members of industrial networks and clusters will be a 
common feature of them.  
 
The past 1-1.5 years have brought a breakthrough concerning the knowledge on 
Industry 4.0 and also in the recognition of its importance. The term itself has been 
adopted by the scientific and industrial awareness. However, its interpretation is 
not yet uniformly accepted but due to the continuously accessible grant programs 
with Industry 4.0 focus and also to the frequent scientific and business conferences 
on the topic it is certainly in the process of being clarified. The concept of the 
platform based approach in the background having been understood, the 
representatives of the economic, scientific and political spheres are harmonising 
their movements with respect to the future, strengthen their cooperation and build 
up their horizontal relationships.  
In the dissemination of the Industry 4.0 concept, the R+D+I cooperation with the 
academia plays a crucial role because these activities – through their multiplicative 
effect – enhance the individual companies’ capabilities. Unfortunately, only 47% 
of the companies made use of this opportunity. Therefore, it has to be stated that 
one of the key tasks of the Industry 4.0 industry development strategy is to 
strengthen the R+D+I potential.  
In the individual countries, independent national platforms, clusters, sectoral 
cooperation forums have come into existence with the aim to prepare industry 
development programmes, to coordinate the implementation process and to foster 
the cooperation of the industrial actors. These development programmes may be 
implemented only in the countries where ICT innovations are put in place in the 
industrial environment. Consequently, the change in the input known from 
Lengyel’s competitiveness pyramid will reinforce the country’s competitiveness 
position.   
The smart factory harmonises its production and logistic processes with its 
suppliers and customers, and thus it is not the companies anymore but the value 
chains that compete with each other. The members of the chain are interconnected 
through services delivered to each other, while they make their own portfolio 
narrower, more specialized.     
70.1% of the companies have realised the advantages of the proliferation of 
networks. Indeed, a considerable part of them (44.5%) have become cluster 
members, or moved to industrial parks. They are digitalizing and integrating their 
intra- and extra-company processes. 91.7% of them adopted the practice of sharing 
their data regularly or at least sometimes with their partners in the value chain. 
They endeavour to continuously renew their product and service portfolio, to 
coordinate their own research activity, in order to ensure their own future. They 
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include into this process – even if only to a small extent (42.7% of them had in the 
last 5 years any bilateral R+D+I contract) – their academic and university partners.   
The related empirical questions supporting this issue are: 6, 12, 33, 68, 69 and 80. 
In summary, I accept my hypothesis H2 and formulate the following thesis:  
T2: In the value chain of the Industry 4.0 oriented companies horizontal integration 
is strengthening, consequently, ever closer partnership cooperation and 
interconnected information systems are becoming the accepted practice. The 
actors are getting closer to each other, both in the physical space (industrial parks, 
clusters) and the virtual one (integrated production systems, platforms and 
alliances). 
 

H3: Although the all-encompassing collection of production and usage data, their 
structured storage, analysis and real-time feedback is a basic prerequisite of 
Industry 4.0, this is met in the current company conditions to an insignificant 
extent, however it is dominant in their middle term plans.  
Preparing for Industry 4.0 is a process, since today in the operation of the 
companies the digital and analogous worlds co-exist and there is a tension between 
the compelling needs of innovation and cost reduction on the one hand, and the 
mobility and accessibility on the other hand. Who moves among the firsts in the 
digitalization will gain a competitive advantage difficult to catch up by the others 
(„first mover advantage”).    The standard solutions are spreading in an ever 
broadening circle, while factories, production lines, entire infrastructures and the 
employees are getting ready to an increasing extent to adopt Industry 4.0. The 
conversion is a strategic process, presumably may even last 10-15 years until the 
new technologies uniformly attain the required level of market maturity.  
One of the basic characteristics of Industry 4.0 is vertical integration that requires 
a very strong technological foundation. In the smart factories the humans, the 
machines and other resources are mapped in a digital model and communicate with 
each other through the cyber-physical systems. This is why the positive feedback 
from our respondents – that sensors, big data solutions and MES/ERP/PPS systems 
are of utmost importance for them – is a significant sign. The mapping of the 
production lines in digital twin model is also on the agenda, this means that the 
companies are aware of the technologies necessary for the digitalization of 
industry. 
In the business, from the owners’ perspective, the increase of productivity and 
profitability, with having quality and sustainability in mind is preferred to any 
eventually self-serving technological developments. Digitalization is effected only 
there and in that way where the investment yields a positive return on the capital 
applied. 82.3% of the industrial companies think that Industry 4.0 is important or 
even indispensable from the competitiveness point of view. This means that the 
role of digitalization in the competitiveness is well known and recognised by 
everybody, however, the operative measures like preparing a related strategy, 
introducing new technologies or the virtual mapping of the production environment 
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are still to be waited for. This statement is of general validity, independently from 
size and ownership structure, albeit one can also observe some differences.    
The smart products that are meant to meet individual customer needs, know their 
own production process and are able to collect and forward data on their entire life 
cycle, operation and usage. According to the survey most of the industrial 
companies have understood the importance of this: 59.4% of them do collect data 
at least partially in some way, first of all for quality assurance and production 
statistical purposes. Notwithstanding, though the data are collected, with most of 
them, their usage has not become part of the companies’ manufacturing and 
production process. Ultimately, they cannot be utilised yet for the appropriate 
purposes. My conclusion: although the companies are trying to, but are not making 
properly use of the income generating effect of the additional services based on 
product data.  
The related empirical questions supporting this issue are: 39, 40, 48, 51, 55, 77, 79, 
83 and 84. In summary, I accept my hypothesis H3 and formulate the following 
thesis:  
T3: In the framework of Industry 4.0 the collection, structured storage, analysis 
and (real-time) feedback of production and product data is a basic prerequisite, 
but with the Hungarian companies this is achieved only to a small extent, it is 
rather defined as a medium term target.    
       

With respect to the territorial contexts of Industry 4.0: 

H4: The adaptation of Industry 4.0 reinforces the dual structural dividedness of 
the Hungarian economy. Its strategic and organisational innovations (vertical and 
horizontal integration, R&D oriented approach, new business models) will be 
adopted in everyday practice by the large companies first.  

H5: Within the SME group differences in dependency on the industrial sectoral 
connection and international embeddedness can be detected. Primarily, companies 
in the automotive and machinery sectors as well as those participating in 
international cooperation are in the forefront of implementing the Industry 4.0 
relevant technical and process innovations and developments (technical 
infrastructure, smart processes).  
 
The humans, machines, objects and systems involved in the production possess 
embedded intelligence and network connections. The sensors provide continuously 
the real-time information on the manufacturing process, the big data solutions 
enable decisions to be made without delay to fine-tune or regularly renew the 
production process without stopping the production line. The flexibility, 
productivity, speed and quality of the manufacturing processes are improving, and 
the economical production of individual or small series embedded into the large 
series production is becoming feasible. The automated logistics applying 
autonomous vehicles and robots is adjusted to the needs of the manufacturing. The 
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robots working in the shop floor are able to serve each other with the parts 
autonomously and can even stop the whole process or production line if an error 
eventually occurs. Smart products are aware of their own production process, 
collect data and provide them to any member of the value chain, thus enabling 
optimization and innovation.  
By the procurement of the technological solutions accessible now on the market 
for anybody (e.g. collaborative robots, 3D printers, smart glasses, sensors, software 
tools, ERP systems), the project cannot be considered as a closed Industry 4.0 
development. Only the integration of these tools into existing systems in various 
areas and, with individual solutions can be indeed. To achieve this, it is 
indispensable that the company have the appropriate foundation and preconditions 
met like vertical structure, machines interconnected in networks, data collection 
and digital storage, necessary infrastructure and know-how.    
First, large companies that have the appropriate technical, technological and 
knowledge background as well as SMEs in the vehicle and machinery sectors are 
able to make the initial steps in this respect. If these companies are capable of 
accomplishing vertical integration while members of their supplier chain create the 
same basics, then in the next step horizontal integration may also be achieved. 
Since these companies are – due to their international embeddedness – also part of 
a global network, they can benefit from the developments of other sites that can be 
made accessible to their suppliers. My empirical research has confirmed that these 
statements are justified. The related empirical questions supporting these two 
issues are, in case of H4: 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 50, 53, 54, 81 
and 92; in case of H5: 27, 35, 36, 37, 38, 41, 43 and 82. Based on the above, I 
accept both hypotheses and formulate the following two theses:  
T4: The adaptation of Industry 4.0 reinforces the dual structural division of the 
Hungarian economy; its strategic and organisational innovations (such as the 
vertical and horizontal integration, the R+D oriented habitude, the new business 
model) will be introduced in practice by the large companies first.  
T5: Within the group of SMEs, differences depending on sectoral and international 
embeddedness can be seen. The Industry 4.0 related technical and process related 
developments and innovations (infrastructure, smart processes) can primarily be 
linked to the companies in the vehicle and machinery sectors and to those who 
participate in the international production cooperation.      
 

H6: Industry 4.0 itself doesn’t uniform the expectations of the actors of the digital 
ecosystem regarding the priorities of the macro level industry policy. Therefore, 
substantial differences exist in dependence on the actors’ requirements and their 
geographical distribution. 
Facing the challenges raised by the fourth industrial revolution requires the 
complete review of some industrial sectors and also of the entirety of the industry 
in individual countries, regions and areas. Furthermore, exploring the focal points 
that bear the potential of moving in a positive direction, yielding a relatively quick 
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return and improvement in competitiveness, is also needed. In the regions where 
deindustrialization was significant in the last decades, it is necessary to realise the 
role of industry, to renew and strengthen it again. This may be fostered either by a 
comprehensive industry policy launched by the State or, by new strategic plans and 
initiatives taken on the business entities’ side.  
 
The success factors of the Industry 4.0 implementation at the national economy 
level are: the proper goal-setting, the identification of the right financing tools 
exerting the required motivating force and, furthermore, the adaptation of the 
education and training system to the requirements of the digitalization in particular, 
and ICT in general, that pervade the whole digital ecosystem. All this obviously in 
such a manner that all actors are to be universally developed. The subjective 
experience of being successful is different from case to case. However, it is difficult 
to conform to the many expectations, especially if the target groups all have a 
different background. Although the declared objective of the regional policies is to 
attenuate the territorial inequalities and boost the development of the regions 
lagged behind, differences always remain. The fact that Hungarian companies have 
disparate expectations towards the country’s industry policy can be explained by 
the variations in their innovation milieu.   
 
Although regarding the expectations towards the national economy, the perceived 
differences in the priorities can be explained by geographical factors, the 
respondents unequivocally indicated the employment and education policies as the 
most critical areas where a powerful intervention of the State is unavoidable.   
When assessing the Industry 4.0 competencies of their own employees it is 
apparent that whatever specific skill areas are concerned the ‘Does exist but 
insufficiently’ type of responses predominate. The biggest difficulty areas of the 
companies are process and work organisation, availability of required skill and 
continuous training. Although the expansion of the robots and automation is 
increasing gradually and monotonously, their application is less for replacing 
human work but rather more to complement and support it.  
The related empirical questions supporting this issue are: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 
87, 90, 93, 94 and 98. Thus, my hypothesis H6 has been confirmed and I accept it 
and formulate the following thesis:  
T6: The expectations of the actors of the industrial digital ecosystem regarding the 
priorities of Industry 4.0 related industry policy at the macro level show a 
significant variance in dependency of their geographical locations.    

New and novel scientific results 
The questionnaire itself with its 99 questions can be considered as a novel result 
of the dissertation. These questions are apt  
• to assess a given Industry 4.0 ecosystem and to perform a comparative analysis 

of different countries; 
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• to determine the priorities of a national Industry 4.0 strategy and later to 
measure its implementation; 

• and by the omission of the third main part (questions concerning national 
economy), to set up a company digital maturity model and optionally to design 
a maturity qualification system.     

The careful study of the responses may induce the thought that albeit at the level of 
theory, company managers have accepted the spirit of Industry 4.0 and they 
understand the necessity of digitalization, actual steps are mostly planned in the 
future only. See the lack of Industry 4.0 strategy, the target areas of infrastructural 
developments, the innovations based on collected data. Moreover, the areas where 
there exist Industry 4.0 products accessible in the market, e.g. cloud services, they 
are integrated into their own environment to a minimal extent only.      
 
The novelty of the dissertation that is of the greatest value in my eye, is the 
recognition that the biggest challenge of the digital transformation of the industry 
is the human being, more accurately the individual person himself. The responses 
indicated unambiguously that the availability of the employee – as the holder of 
the knowledge – in the required number and qualification is the key in the 
implementation of Industry 4.0.  If the employee is not cooperative, doesn’t possess 
the required up-to-date knowledge, is not innovative, then the fourth industrial 
revolution may prove to be a failure – in spite of the numerous new technical 
solutions. This is why a great emphasis has to be put on the management of the 
human resources, including obviously besides the priorities of the training, the 
career assignment, etc., the privacy environment of the individual, too, that is by 
the way, an inherent part of the Industry 4.0 innovation milieu.     
 

4.2 The possible directions of the future research 
According to my view, Industry 4.0 will still generate numerous radical and high-
impact challenges and opportunities in the future equally for the government, the 
academic sphere and the companies. But success can be attained only if they are 
working together. The discovery of these challenges and opportunities is feasible 
by a well-focused research activity only.   
I believe any research work in a topic cannot be finished, only stopped at a given 
point where one can ask for an appraisal and then proceed on the basis of the 
received critical observations. During my present work the greatest challenge and 
limitation I had to face, were and still are, the volume restrictions. It was a daily 
internal conflict for me to set properly the boundary of my topic. My experience 
was that studying Industry 4.0 in an ecosystem based approach addresses several 
disciplines, and only handling them together may lead to the understanding of the 
historic period we live in. The topic can be contained into a PhD dissertation only, 
if some issues are arbitrarily highlighted, while others unduly neglected.   
The role of the individual shaping the society – although by definition it is 
outstanding even in Industry 4.0 – and the smart city as home of the individual are 



 

38 

underrepresented in the dissertation, although their relevance is unquestionable. 
The stand-alone study of this topics is well justified: how does the individual define 
himself in relation to digitalization, what does he think about human-machine 
cooperation and finally, what will happen to those who do not want or cannot be 
integrated into a digitalized world? What will happen in the non-industrial sectors? 
Is there life beyond the digitalization and the virtual world, and how will art and 
culture be affected by the technocratic future?    
The changes in the business models affect most of all the SME sector that has to 
face – as an actor of the value chain – new requirements and radically different 
roles. Thus, the sector has to renew its entire business and operational model 
fundamentally. The research of these issues has been treated in the background 
only, therefore, I suggest the independent analysis of the SME sector as a potential 
research direction in the future, especially focusing on the differences between the 
micro and medium companies. 
The evaluation of the questionnaire implies the potential creation of a model 
enabling to determine the maturity level of the responding person. This opens the 
opportunity for further research work to explore the readiness of the Industry 4.0 
actors’ community, either internally at the national, or in comparison with that at 
the international level.  
Notwithstanding, I believe that the novelty and scientific value of my dissertation 
lies in the fact that – in the course of designing the questionnaire and evaluating 
the responses – I have succeeded in laying down the foundation for drawing a 
comprehensive picture in my selected subject that could be well used in the future 
for further comparative analyses and in-depth exploration of some more subareas.  
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