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1. Bevezetés 

 

1.1 A témaválasztásról 

 

Az új ipari forradalom, az Ipar 4.0 valamint a söripar, illetve a beszállítók fejlesztése az ellátási 

láncban önmagukban is izgalmas kutatási témák, ugyanakkor értekezésemben ezen három terület 

metszetét kívánom kutatni. Politikai szempontból mind az információ technológia fejlődése, az 

online megoldások a foglalkoztatottságot befolyásolják, a humán munkaerő létszámát, így, 

közvetlen befolyással bírnak adott települések gazdaságára, lásd akár Bőcs, akár Martfű városok 

foglalkoztatottságán. A söripar a lokális beszállítói preferenciák miatt (pl. búza, árpa, etc.) 

nemzeti- ill. helyi gazdaság-élénkítési folyamatok tárgya lehet, amely már az ellátási lánchoz is 

kapcsolódik, mert a mezőgazdasági termékek beszállítása a gyártás egyik alapköve. Gazdasági 

szempontból a gazdaságon belül az ipar, pontosabban a feldolgozóipar statisztikai kategóriájába 

tartozik, az alapanyagok (a fent említett mezőgazdasági termékek és víz) piacainak alakulása 

erősen befolyásolhatja a vállalatok pénzügyi teljesítményének alakulását. Társadalmilag 

fogyasztói oldalon az alkoholos italokra vonatkozó szabályozásokat érdemes megemlíteni, mint 

az értékesítés egyik piaci korlátja. Műszaki szempontból alacsony technológiai intenzitású 

iparágról beszélünk, ugyanakkor ahogyan a XIX. században a gőzgép is a gazdaság sok 

szegmensében elterjedt, úgy az ipar 4.0 megoldásainak alkalmazási köre is napról napra bővül. 

Környezeti szempontból a gyártástechnológia, hulladékkezelés (illetve újrahasznosítás, példának 

okáért a maláta sertéstakarmányként történő felhasználása), energiahatékonyság (ISO 

megfelelések és veszteségek kiküszöbölése), valamint a felhasznált anyagok (csomagoláshoz, 

tároláshoz)  befolyásolják a napi működéseket, lsd. betétdíjas palackok és egyutas palackok 

használata. Jogi aspektusból a különböző adók, illetve jövedéki termékekre vonatkozó 

korlátozások, illetve az állami adminisztráció teszik nehezebbé a szállítmányozási (EKAER) és 

raktározási (jövedéki raktár) tevékenységeket. 

 

1.2 A kutatás területe 

Kutatásom csak az egymáshoz hasonló technológiával rendelkező, multinacionális vállalatok 

beszállítóira fókuszál, mivel a nemzetközi tudományos közösség tagjai más országokban is ezen 

vállalkozásokkal foglalkoznak, így eredményeim összehasonlíthatók. Meg kívánom ugyanakkor 
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jegyezni, a komplexitás és a teljes iparági kitekintés okán Magyarországon az elmúlt években 

megsokszorozódott a kisüzemi sörfőzdék száma, a fogyasztóknak már a kézműves termékek is 

rendelkezésükre állnak, ami jelen értekezésnek nem témája, ugyanakkor támpontot adhat azok 

kutatásához és összehasonlításához. Az, hogy ezen kisvállalkozásokra nem terjed ki a fókusz, igen 

egyszerű indokkal magyarázható: gyártástechnológiájuk, input és output mennyiségeik, 

értékesítési csatornáik nagyban különböznek azoktól a gyártókétól, akik nagy tételben vásárolnak, 

gyártanak és adnak el. Az ellátási lánc gyártók utáni oldalával, azaz a nagykereskedőkkel és 

vendéglátási egységekkel érintőlegesen foglalkozom, azaz abban az esetben, amennyiben egyes 

folyamatok túlnyúlnak a gyártón és a folyamat jobb megértéséhez szükséges a szélesebb 

kitekintés. A téma ilyetén szűkítése tudatos, ám reprezentatív a tudományos eredmények 

megállapításához. Az ipar 4.0 főként a gyártási folyamatok összekapcsolását jelenti, ugyanakkor 

értekezésemben az ellátási láncra gyakorolt hatását is vizsgálom az MIT információs  asszimetriára 

megalkotott „Beer Game – sörjáték” elméletének első (ún. Upstream oldala) alapján, azaz a 

klasszikus beszállító-gyártó modell nézőpontjából.  

 

1.3 Személyes érintettség 

Személyes érintettségemet a témában szakmai pályafutásom és evégett érdeklődésem adja. Azzal, 

hogy két éven keresztül lehetőségem volt megfigyelni a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt, ill. a 

Heineken csoportnak a működését (illetve szenior beszerzőként részt venni annak működésében), 

egy számomra vonzó és igazán izgalmas világot ismertem meg. A számtalan aspektus közül jelen 

értekezésben az ellátási láncot tárgyalom részletesebben. Az érintettségem a fogyasztói oldal okán 

is fennáll, mert az ale típusú sörök rajongójaként az elmúlt években az áruházak polcain, ill. horeca 

egységekben is figyeltem a termékeket, azok kiszereléseit, POS és marketing anyagait, nem 

mellesleg a termékek darab- és egységárát. 

 

1.4 Motiváció 

Motivációmat jelen értekezés megírásához a téma aktualitása adja, valamint az engem hajtó 

kíváncsiság a söripar folyamatainak megértésére, jobbá és hatékonyabbá tételére. A téma azért 

aktuális, mert egyrészt az 1980-as évekbeli technológiai boom, az automatizálás hatása már 

beépült a vállalati folyamatokba  így napjainkban az ipar 4.0 a korábban már meglévő, automatizált 

folyamatok precízebb, valós idejű mérésével, valós idejű elemzésével és az ezen adatokra alapuló, 
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emberi beavatkozás nélküli működésre képes gépeivel és folyamataival teszi hatékonyabbá a 

kevésbé technológia-intenzív iparágakat is, mint a söripar. Másrészt pedig a fogyasztói igények 

kielégítése okán a vállalatok működése a költségek egy aspektusa, ugyanakkor a teljes költségek 

ismeretéhez az ellátási lánc összes tagjának összes felmerülő költségére szükségünk van. Ennek 

okán érdemes vizsgálni a legerősebb tag, a gyártó stratégiai terveit és a lánc korábbi tagjainak, az 

első és második körös beszállítóknak a tervekhez való viszonyát. 

 

1.5 Az értekezés célja és alapvető kutatási kérdései 

 

Értekezésemmel a láncbéli szereplők jövőbeni technológiai fejlesztésekkel kapcsolatos terveit és 

attitűdjeit szeretném felmérni, melynek céljai a következő táblázatban kerülnek összefoglalásra: 

 

1. táblázat A Hipotézis összefüggései a kutatási problémával és kérdéssel 

Sorszám Kutatási probléma Kutatási kérdés  Hipotézis 

H1 

A beszállítók jelenlegi ellátási 

lánc fejlettségének és mélyebb 

integrációval kapcsolatos 

nyitottságának szintje még 

nem ismert, ennek 

meghatározása szükséges, mint 

a kiindulási helyzet felmérése. 

Mennyire integráltak 

a söripar ellátási 

lánc és termelési 

folyamatai digitális 

tekintetből a gyártók 

és beszállítóik 

között? 

A söriparban a 

magyarországi 

termelési és ellátási 

lánc folyamatok 

többsége 

horizontálisan 

integrált digitális 

tekintetből. 

H2 

A beszállítók az Ipar 4.0 

megoldásokkal kapcsolatos 

iparági véleménye még nem 

ismert, ennek meghatározása 

szükséges, mint a kiindulási 

helyzet felmérése. 

Egységes-e a 

söripari gyártók és 

beszállítóik 

véleménye az ipar 

4.0 megoldások 

alkalmazásáról? 

A söripari beszállítók 

-ellenben az ellátási 

lánc domináns 

tagjaival- nem látják 

az iparágban 

Magyarországon 

alkalmazottnak az Ipar 

4.0 megoldásokat. 
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H3 

Mivel a beszállítók általában 

véve tőkehiánnyal 

rendelkeznek, így beruházás 

helyett a létező folyamataik 

karcsúsítása, azaz az adott 

folyamat azonos mennyiségű 

outputtal történő elvégzése 

okán a folyamat 

munkaidejének csökkentése 

tűnik szükségesnek a jövőbeni 

fejlesztések irányának 

meghatározásához, ám ez 

jelenleg még nem ismert. 

Mi jellemzi a 

munkaidő 

csökkenésének, azaz 

az új megoldások 

alkalmazásának 

legfőbb indokának 

forrását, honnan 

várják a beszállítók? 

A munkaidő 

csökkenést, mint egy 

vállalati mutatót  

érintő hatást, a 

söriparban már jelen 

lévő vállalatoktól 

várják a beszállítói 

közösség tagjai. 

H4 

A beszerzett berendezések 

értékállóságának felismerése 

alapvető fontosságú az 

operatív költségek tervezése 

okán a beszállítói bázis 

esetében is, így a karbantartási 

megoldások iránti nyitottság 

meghatározása szükséges a 

jövőbeni fejlesztések 

irányának meghatározásához, 

jelenleg ez nem ismert. 

A söripari beszállítói 

bázis mely vállalatai 

terveznek 

tanácsadást igénybe 

venni az ipar 4.0 

gerincét, az új 

berendezéseket 

illetően automatizált 

megelőző 

karbantartással 

kapcsolatban? 

Az automatizált 

megelőző karbantartás 

témakörben azok a 

vállalatok terveznek 

tanácsadási 

szolgáltatást igénybe 

venni, amelyek 

rendelkeznek 

minőségügyi 

tanúsítványokkal. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

1.6 Az értekezés hipotéziseinek összefüggései 

Az értekezés hipotézisei az 1. sz. ábrán látható módon épülnek egymásra: az alapvető hipotézis a  

digitális integráltságra vonatkozik, azaz az iparág jelenlegi állapotát mutatja meg az analóg 

tevékenységekről digitálisra váltás folyamatában. A második hipotézis a fent említett iparági 

ismeretekre építve az ellátási lánc két vizsgált tagjának (azaz a multinacionális gyártók és magyar 
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közvetlen partnereik) kapcsolatát írja le, melynek fókuszában az ipar 4.0 megoldások alkalmazása 

áll. A harmadik hipotézis a fenti megoldások egyik potenciális előnye, a munkaidő csökkentés 

tárgyában vizsgálja annak lehetséges forrását. A negyedik hipotézis (ismerve az iparágat, a 

domináns taggal való viszonyt és az Ipar 4.0 megoldásokat) egy másik megoldás példáján 

keresztül vizsgálja fenntartható és jövőbe mutató megoldásokra való nyitottságot. A hipotézisek 

logikai kapcsolata tehát az iparági ismeretekre, azokat szűkítve a tranzakciós jellemzőkre, azokat 

tovább szűkítve egyes megoldások jelenlegi alkalmazására, végül pedig egy másik megoldás 

jövőbeni alkalmazására vonatkozva alkotnak egy gondolatot.  

 

1. ábra Az értekezés hipotéziseinek összefüggései 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A hipotézisek kutatási kérdései a kutatási problémákból erednek, a problémák pedig a 

szakirodalom feldolgozás, a mélyinterjúk és a szerző saját szakmai tapasztalatai alapján kerültek 

kiválasztásra. 

  

H4: 
karbantartás

H3: munkaidő 
csökkenés

H2: a söripar jelenlegi ipar 4.0 szintje

H1: ellátási láncok digitális integráltsága
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2. Alapfogalmak 

 

2.1 Ellátási lánc 

 

Az ellátási lánc tevékenységek a vállalat magtevékenységeihez (core business, mint például a 

gyártás) is kapcsolódnak, valamint azokhoz a porteri kategorizálás alapján támogató területhez 

sorolt tevékenységekhez, mint például a vállalati pénzügyek. A világ legnevesebb FMCG 

vállalatainak megfogalmazásában a következő értelmezésekkel találkozhatunk: 

A Coca Cola szerint az ellátási lánc biztosítja, hogy az összes folyamatukban 

minimalizálják a környezetterhelést és biztosítsák a fenntartható értékláncot. 

Az Unilever saját bevallása szerint iparágvezető benchmark-okat alkalmaz az ellátási lánc 

első lépésétől, a beszerzéstől kezdve, a fenntartható növekedésre tett elköteleződésük 

bizonyítékául. 

A Diageonál ellátási láncukat egy, a helyi közösségeknek értékteremtő tevékenységnek 

tartják, valamint a legfontosabb módja annak, ahogyan támogatják, és új képességeket építenek a 

helyi közösségekben. 

A Mondelez tájékoztatása szerint iparáguk a biztos forrásból származó, magas minőségű 

mezőgazdasági alapanyagokon nyugszik, de mivel az azt termelő farmerek számos kihívással 

néznek szembe, így őket is a lánc részének tekintik. 

A legkomplexebb megfogalmazást, a Nesté használja: Az ellátási lánc a termékek 

fogyasztóhoz történő eljuttatását jelenti, a következőkön keresztül: Kereskedelmi csapatok 

készítik és fejlesztik a kereslet-előrejelzéseket és beszállítóikkal együtt globálisan biztosítják a 

felelős gazdálkodásból szerzett anyagokat. Az operációval egyeztetett módon készleteiket a 

termékek megfelelő biztosításának rendelik alá, majd felelősségteljesen tárolják és szállítják a 

vevői igényeknek megfelelően. A vállalatok fent említett megfogalmazásai a stratégiai céljaiknak 

megfelelően kerültek megfogalmazásra, igy nem értek egyet azok CSR és környezetvédelmi 

aspektusainak bevonásával, jelen értekezés a gazdálkodástudományi terület irodalmához kíván 

hozzájárulni, igy az ellátási láncot az alapanyagok/szolgáltatások beszerzésétől egészen a végső 

fogyasztóig történő eljuttatásig tartó folyamatnak tekintem, amelyben a készletezés, raktározás, 

szállítás résztevékenységek mind a fogyasztó számára történő értékteremtés fókuszával 

működnek, a lánc tagjai pedig az értékesítés/beszerzés résztevékenységeknél kapcsolódnak össze. 
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A fentieket kiegészítő, az erőforrás-hatékony működés kulcsa a  beszállítók integrációja és 

a velük való együttműködés, valamint a teljes, kiterjesztett ellátási lánc figyelembe vétele a 

felmerülő problémák megoldásának tervezésekor. (Kozma, 2018) 

A fentieket összegzendő, értekezésemben a Szegedi által megfogalmazott definícióval 

értek egyet és használom, miszerint az ellátási lánc fő területei a beszerzés (ill. alapanyag ellátás), 

az elosztás és áruterítés, a készletgazdálkodás, a raktározás, a szállítás, a szállítmányozás, a 

rendelés feldolgozás és kommunikáció és az ezeket átfogó informatikai háttér. (Szegedi, 2010: 28. 

old.) 

 

2.2  Ipar 4.0 

 

A nemzetközi vállalatok (mint például a söripari vállalatok) nagyszámú dolgozójukkal tudják 

megosztani az információikat, evégett fejlesztési javaslatokat nagyon sok nézőpontból kaphatnak. 

Ez hozza létre a kapcsolatot az erőforrások, tárgyak, információk és az emberek között, ami az 

ipart alapjaiban változtatja meg.  (Lapp 2014). Az ipar 4.0 miatt a gazdaság (és közvetett módon 

az egész társadalom) egy globális változással áll szemben: a fizikai távolságok az üzleti partnerek 

között értelmetlenné vállnak a digitális megoldások alkalmazásával, a regionális vagy helyi 

együttműködéseket globális együttműködések válthatják fel. ( Jelen kitétel ugyanakkor a digitális 

megoldások alkalmazására vonatkozik, amit élesen el kell különítenünk a javakkal kapcsolatos 

fizikai, azaz mozgatási, szállítási és raktározási tevékenységektől.) A városok és régiók az 

innovációs miliő kialakításában lesznek fontosak, azaz a regionális gazdaságfejlesztés kulcsaiként. 

A régiók, az ellátási lánc innovációk és az ipar 4.0 közötti kapcsolat a versenyképesség, mert a 

regionális környezetnek kell vonzónak lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a 

tevékenységüket ott végezzék. Az összehasonlítás summázásaképpen elmondható, hogy az ICT 

rendszerek fejlődésével és az internet hasznosításának elterjedésével mind az igény, mind a 

potenciális technikai lehetőség az elmúlt években realizálódott, mostanra viszont a gyakorlati 

megvalósításban találkozott is. Az összekapcsolás és a valós idejű kommunikáció lehetővé teszi 

az eddigi folyamatok újra tervezését és az időtényező miatt beiktatott erőforrások felszabadítását. 

Legjobb gyakorlatként lsd. például a szlovén postai szolgáltatás újra tervezését (Levicar és Lisec, 

2014) 
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A McKinsey tanácsadó vállalat értelmezésében, az információ technológia fejlődése, a még 

okosabb eszközökkel és az internet szerepének növekedésével –csak úgy, mint a felhő alapú 

szolgáltatások-, a technológiát és szolgáltatási iparágat vegyítik és a számítógépes adatfeldolgozást 

hozzák el az iparba. A miniatürizálás és a kommunikációs technológiák a korábbiakhoz képes is 

még okosabb mikro-számítógépek és beágyazott rendszerek vezeték nélküli kommunikációját 

teszik lehetővé a világhálón. Ennek eredménye, hogy a fizikai és virtuális világ eddig 

elképzelhetetlen mértékben olvad össze és hoz létre egy kíber-fizikai rendszert. A fokozott verseny 

– nagyrészt köszönhetően az Ázsiai ipar termelésének növekedésének köszönhetően- az 

innovációt egyértelművé teszi az iparban, ahol kihívásokra ad választ.  (McKinsey & Company 

2013).  

A német Oktatási és Kutatási minisztérium ezt, a fent említett a technológiai folyamatot 

elnevezte Ipar 4.0-nak. A negyedik ipari forradalom víziója a kíber-fizikai rendszerek logikai 

rendszerekbe történő integrálása köré épül, aminek lényege, hogy az eszközök és szolgáltatások 

folyamatba integrálása az értékteremtést és az üzleti modelleket is befolyásolja. 

Kagermann, és társainak véleménye szerint ez már tulajdonképpen paradigmaváltás, azaz 

a jelenlegi folyamatok és azok felépítése a jövőben nem lesz alkalmazható, új alapokra terelődnek 

az ipari folyamatok. 

A Fraunhofer Intézet, a témát kutató legnagyobb német  szervezet szerint (2015) az ipar 

4.0 bevezetésének jelentős jövőbeni területében, a dolgok internetében (Internet of Things –IOT) 

összekapcsolódnak  a Vásárlók, a Beszállítók, a Terméktervezés és az Alkatrészgyártók. Négy 

kulcsterületen érhető tetten az összekapcsolódás:
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 Robotika 

 magas rugalmasság 

 intuitív operáció 

 ember-robot együttműködés 

 intelligens ellenőrzés 

 Szenzoros együttműködés 

 gépbe integrált intelligencia 

 valós idejű adatközlés 

 nyomonkövethetőség 

 teljesség 

 Információs és kommunikációs 

technológia (ICT) 

 kíber biztonság 

 felhő alapú számítástechnika 

 big data 

 vezeték nélküli és mobil hálózatok 

 Innovatív termelési rendszerek 

 keresztbe ágyazottság 

 kíber-fizikai rendszerek 

 önbeállítás 

 additív gyártás (3D nyomtatás) 

Monostori (2014): megfogalmazásában a kíber-fizikai rendszerek együttműködő 

számítástechnikai entitások, akiknek intenzív kapcsolatuk van a körbevevő fizikai világgal és a 

folyamatokkal, adat-hozzáférést és adat-feldolgozást nyújtanak és használnak egy időben az 

interneten.  Ezen rendszereken elindulva a kíber-fizikai termelési rendszerek (Cyber-Physical 

Production Systems, CPPS) a legújabb eredményekkel dolgoznak az ICT és a gyártástechnológia 

területéről, ami az ipar 4.0 alkalmazásának kezdete. 

Értekezésemet viszont Rojko (2017) definiciója köré építem, miszerint az ipar 4.0 

koncepció nem kizárólag a gyártási környezetre értendő, hanem magába kell, hogy foglalja a teljes 

értékláncot a szolgáltató/beszállító partnerektől egészen a vásárlóig és a vállalat teljes üzleti 

funkcióinak tárházát. 



15 

 

2. ábra Az Ipari forradalom szakaszai 

 

Forrás: Puskás E., Bóna K. (2019): A jövő digitális ellátási lánca: lehetőségek és 

kihívások, Logisztikai Évkönyv 2019, 165-172.o. 

 

2.3 Versenyképesség 

 

A szakirodalom versenyképességi definíciója annyira sokrétű, hogy tudományos iskolánként, 

szakterületenként és intézményenként is változik, értekezésem jelen részében ezen elméletekről 

kívánok helyzetképet adni, illetve az értekezéshez felhasznált modell választását megindokolni. 

A versenyképesség, mint többszintű elméleti konstrukció minden általam vizsgált lista, ill. kutatás 

esetében gazdasági teljesítményt vizsgál és adott mutatók (vállalati mutatók, iparági mutatók, 

nemzetgazdaságok, etc.) alapján rangsorol. Kérdés ugyanakkor, hogy a gazdasági tevékenységek 

mérésére valóban a legalkalmasabb mutatók kerülnek-e alkalmazásra, illetve egy jövőbeni 

időhorizonton is alkalmazhatóak-e.  

A versenyképesség fogalmának a közgazdasági szakterületeknek megfelelő tipizálása szerint 

makroszinten (az országoknál) gazdasági növekedést, mikroszinten (a vállalatok esetében) üzleti 

sikerességet mérünk. ( A makrogazdaságok versenyképessége ex post ill. ex ante módokon 

mérhető. Az ex post mérés a gazdaság múltbeli teljesítményét elemzi, olyan mutatók alapján, mint 

például GPD, FDI, etc. Az ex ante versenyképesség azon tényezőket vizsgálja, amelyekkel az 

entitások helyt tudnak állni a piaci folyamatokban. ) Mivel a tudomány elsőként a 
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nemzetgazdaságokat kezdte el kutatni, majd fejlődése során kerültek a vállalatok a fókuszba, ezért 

értekezésemben a vállalati, iparági versenyképesség megértéséhez a korábbi elméleteket is 

tárgyalom. 

A közgazdaságtani gondolkodó és úttörő, Adam Smith logikai fonalán haladva (idézi Szentes, 

1999, 773.o) Abszolút előnyről a nemzetközi kereskedelemben akkor beszélhetünk, ha valamely 

országnak egyes termékek előállításában a munkatermelékenység, illetve a költségszínvonal 

tekintetében más országgal szemben előnye van, vagyis magasabb termelékenységgel, illetve 

alacsonyabb költségszínvonallal rendelkezik. 

A XIX. századból továbbá érdemes megemlíteni David Ricardo (1817) elméletét 

(továbbiakban komparatív előnyök elméletét), amely szerint az országoknak azon javak 

előállítására kell fókuszálniuk, amelyek esetében komparatív előnnyel bírnak. 

Ugyanezen komparatív előnyök elméletére alapozva alkotta meg Balassa Béla (1965) a 

Balassa-indexet. A hazai irodalom ezen tétele adott termékhez kapcsolódik, 1-et elérő értékkel egy 

specifikusan előállított termék jelenti a versenyelőnyt, 1-et el nem érő értékkel rendelkező termék 

előállítása pedig nem jelent versenyelőnyt. 

A Heckscher-Ohlin tétel szerint (idézi Szentes, 1999, 799.o) minden ország akkor juthat 

kölcsönösen előnyökhöz a nemzetközi kereskedelemben, ha a termékek relatíve eltérő 

tényezőigényességét (munkaintenzív vagy tőkeintenzív jellegét) és az ország más országokéhoz 

viszonyított tényezőellátottságát (relatíve tőkegazdag vagy munkaerőben gazdag állapotát) 

figyelembe véve a viszonylag bőven rendelkezésre álló termelési tényező intenzívebb 

felhasználását igénylő termék termelésére szakosodik. 

Ezen, már klasszikusnak számító elméleteket számtalan kritika érte, illetve a technológiai 

és gazdasági fejlődés meghaladta értelmezésük határait (gondoljuk csak a mezőgazdaság súlyának 

változására a gazdaság egészét tekintve.) 

A  Ferguson (1988) nevéhez köthető„Stucture conduct performance” elmélet a szerkezet, 

a vállalati magatartás és teljesítmény alapján értékel iparágakat. Egy iparág versenyképessége, ami 

az iparág teljesítményében jelenik meg, egymást feltételező tényezők függvénye, nevezetesen az 

alapfeltételek, az iparági szerkezet, a vállalati magatartás és ebből adódóan az iparági teljesítmény. 

Mára klasszikussá vált a Krugmani megközelítés is a témában, amelynek alapja a 

kétszektorú gazdaság: Az egyik a helyhez kötött, a másik a bárhol folytatható gazdasági 

tevékenység (1995). A söripar vonatkozásában egy kifejezetten helyhez kötött tevékenységről 
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beszélünk, ugyanakkor a modell szintúgy földrajzi megközelítéssel rendelkezik.  Ugyanakkor nem 

szabad elfelejtenünk, hogy a fenti állítás a gazdasági teljesítmény összehasonlítására szolgál, a 

vállalati versenyképességről lsd. jelen fejezet későbbi szakaszában. 

A fenti két modern elmélet kritikái a nem megfelelő mértékben, ill. arányban figyelembe 

vett gazdasági mutatók, illetve az iparági összehasonlíthatóság volta. 

Az ezredfordulós hazai szakirodalmat tekintve, a versenyképesség Lengyel értelmezésében (2000) 

„a piaci versengésre való készséget jelenti, a pozíciószerzés és tartós helytállás képességét, amit 

elsősorban az üzleti sikeresség, a piaci részesedés és a jövedelmezőség növelése jelez.” A 

modellben a vállalatok közötti versenyben fontos szerephez jut a tevékenységek földrajzi 

elhelyezkedése, lévén a kutatás regionális tudomány fókusszal rendelkezik (lsd. piramis modell).  

3. ábra A területi egységek versenyképességének piramis-modellje 

 

Forrás: Lengyel, 2003, p 292 

Szeretném továbbá ezen szakirodalmi körből megemlíteni a versenyképességi fa fogalmát is. 

Ahogyan az a lenti ábrán is szerepel, az iparszerkezetet alakító tényezőket Lukovics (2008) 

modellje alapvető, versenyképességi forrásokat generáló tényezőkre, majd ezek hasznosítására, 

alkalmazására, “lombként” versenyképességet jelentő tényezőkre bontja regionális 

vonatkozásában. 
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4. ábra Versenyképességi fa 

 

Forrás: Lukovics, 2008, p26 

A makrogazdaságról alkotott fenti elméleteket lezárandó és összegzendő, úgy gondolom, hogy 

Porter iparági versenyképességi modellje a jelenlegi szakirodalom legszélesebb körben 

alkalmazott modellje, melynek saját versenyelőnye a generális alkalmazhatóság és a komplex 

értelmezés (lsd. a lenti ábra). 
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5. ábra Porter makrogazdasági versenyképesség-modelljének fő tényezői 

 

Forrás: Hoványi, 1999, p1014 

Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a fenti elméletek országok, komplett gazdaságok, 

területi egységek vonatkozásában kerülnek alkalmazásra, nem pedig vállalati szinten, ezért 

értekezésemben a vállalati kontextus megalapozása okán szerepelnek. 

Mivel értekezésem tárgyát a magyarországi jelenlegi helyzet leírása képezi, ezért elsődlegesen 

magyar vonatkozású elméletek alkalmazását fontoltam meg.  

Findrik–Szilárd (2000) versenyképességi meghatározása a legfontosabb elemeket veszi 

figyelembe. „A versenyképesség egy adott termelőegység azon tevékenységeinek és 

tulajdonságainak összessége, amelynek révén egy adott piacon, adott időszak alatt piaci 

részesedését és/vagy profitját növelni tudja.” (23. o.) 

Az összes további feldolgozott hazai forrás okán elmondható, hogy a hazai vállalati 

versenyképesség-kutatások Chikán és Czakó (2007) definícióin alapulnak, miszerint a „vállalati 

versenyképesség felfogásunkban a vállalatnak azon képessége, hogy a társadalmi felelősség 

normáinak betartása mellett tartósan tud olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálni a 

fogyasztóknak, amelyeket azok a versenytársak termékeinél inkább hajlandók a vállalat számára 

nyereséget biztosító feltételek mellett megfizetni. E versenyképesség feltétele, hogy a vállalat 

legyen képes a környezeti és a vállalaton belüli változások érzékelésére és az ezekhez való 

alkalmazkodásra a versenytársainál tartósan kedvezőbb piaci versenykritériumok teljesítésével.” 

(3. o.) Evégett a többi magyar elmélet tárgyalásától eltekintek. 
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A nemzetközi szakirodalomban -a korábban már említetteknek megfelelően- versenyképesség a 

krugmani értelmezés szerint csak vállalatok szintjén létezik. Ezen nézőpontot, azaz, hogy a 

versenyképesség a versenytársakhoz viszonyítva értelmezhető, Porter releváns modelljével (lsd. a 

lenti ábra, idézi Hoványi, 1999) illusztrálom és egészítem ki: az adott iparágban öt ún. 

versenytényezőt különböztet meg: az új belépők, a helyettesítés fenyegetettsége, a vevők 

alkupozíciója, a szállítók alkupozíciója és az iparági versenytársak közötti vetélkedés.  

 

6. ábra Porter mikrogazdasági (vállalati) versenyképesség-modelljének fő tényezői 

 

Forrás: Hoványi, 1999, p1014 

A fenti elmélet (hasonlóan a magyar viszonylatban tárgyalt párjához) számtalan további 

tudományos elmélet alapját képezte, de jelen értekezésemben kizárólag kitekintés jelleggel 

szeretném megemlíteni a kettős gyémánt modell-t ( Rugman–D’Cruz, 1993), a hármas gyémánt 

modellt (Hoványi, 1999), valamint az IMD (199) 288 tényezőből álló modelljét. 

Ellenére annak, hogy a korábban tárgyalt Chikán-Czakó fogalom a magyar tudományos művek 

jelentős részében megjelenik, a téma nemzetközi volta okán nem azt alkalmazom. Értekezésemben 

a fenti, már klasszikusnak számító porteri modellt fogom alkalmazni, a következő tényezők végett: 

 a modell az egyik legelterjedtebb, evégett a szakirodalmi elemzések többsége ezt 

alkalmazza, az adatok összehasonlításakor elkerülhető az információk torzítása vagy a 

téves interpretáció okozta szubjektív értelmezés 

 a söripar egy nemzetközileg is kutatott iparág, azaz ebben a struktúrában historikus és 

interdiszciplináris tudományos művek is elérhetőek 
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 az ipar 4.0 megoldások a fenti struktúrába illeszthetően logikai keretet kapnak, az értekezés 

fókuszában álló felkészültség a modell ellátási láncú vonatkozásában kiválóan 

értelmezhető, azaz, mint domináns csatornatag előtti és utáni lánc tagok. 

A modellel szemben támasztott kritikák egyikével egyetértek, nevezetesen, hogy a technológiai 

fejlődést nem követi. Ugyanakkor értekezésem a technológia fejlődéséről szól, így ezen hiányzó 

nézőponttal kiegészítésre kerül. A másik legfőbb kritikával, azaz, hogy nem vesz figyelembe új 

gazdasági mérőszámokat, nem értek egyet, mert értelmezésemben a modell egy adott technológiai, 

ill. gazdasági állapotot ír le, amennyiben új mutatószám kerül hozzáadásra, úgy az eredeti 

modellben szereplő adatok kontinuitása és összehasonlíthatósága szűnne meg.  
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3. Kutatásmódszertan 

 

Az innováció alacsony technológiai intenzitású feldolgozó iparágba tartozó specifikus ( LMT) 

ágakban (pl. söripar, papíripar, etc.) már a 1990-es évek vége óta kutatott (pl. Hansen és Serin 

1997, Jacobson és Staffan 2005; Tunzelmann és Acha 2006;  Hirsch-Kreinsen 2015; Kirner, 

Kinkel és Jaeger 2009;  Robertson és Smith2008,Heidenreich 2009; Handayati, Simatupang és 

Perdana,2015), mind a folyamatot, mind a terméket tekintve, ugyanakkor eltérő fókusszal. 

Ugyanezt támasztja alá Gelei kutatása is, (Gelei, 2009) nevezetesen, hogy az FMCG, ezen belül 

az élelmiszeripari termékek alacsony innovációs tartalmú, ún. funkcionális termékek, melyek 

gyártása kiforrott technológiával történik, az innováció az új megjelenési változatokban, termék 

innovációként jelenik meg. A technológiai innováció pedig a méretgazdaságosság növelése, a 

kapacitáskihasználás fokozására és az ellátási lánc anyagmozgásainak hatékonyabbá tételére 

vonatkozik. A megrendelő-szállító integrációs fokokat a következők szerint rangsorolja: fizikai 

integráció, ahol is a standardizálás, egységesítés igénye teljesül; információs integráció, ahol is az 

információáramlás kerül fókuszba szintúgy egységesített adathordozók, formátumok és tartalmak 

okán; a harmadik pedig az anyagáramlás integrációja, ahol a teljes lánc mentén a készletet az egyik 

tranzakciós fél kezeli, példának okáért a Vendor Managed Inventory (VMI) rendszer 

alkalmazásával; az infrastrukturális integráció pedig a lánc tervezését jelenti, ahol az egyik tag 

(logisztikai szolgáltató, nagykereskedő, gyártó) veszi át a logisztikai szolgáltató szerepét. A 

fentiek okán elmondható, hogy az FMCG iparág kutatásában a terméken, ill. termékválasztékon 

volt a hangsúly, a technológiát változatlannak tekintették. 

 

Értekezésem több aspektusból vizsgálja a kutatási témát, így a különböző tartalmi elemekhez 

eltérő kutatásmódszertani megoldásokat választottam a releváns magyar (Lengyelné és Tóvári, 

2001; Majoros, 2006; Boncz, 2015) és nemzetközi ( Babbie, 1995; Huberman és Miles,1995; 

Mason, 2005; Ghauri és Grønhaug, 2011 ) szakirodalmi források áttekintése után. 

A söripar fogyasztási, ill. termelési adatainak viszonylatában idősorokat vizsgáltam, amelyek 

lehetővé tették, hogy a megegyező paraméterek alapján mért teljesítményeket (azaz év, akár 

hektoliterben mért termelés vagy literben mért fogyasztás) összevessem és a KSH, valamint az 

EUROSTAT adataival össze tudjam hasonlítani. Ezek grafikonos ábrázolása trendvonalakkal 
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történt, mivel az értékek folyamatosak, összefüggően is értelmezhetők, nem pontszerű az 

adatfelvétel. 

Az általam lefolytatott interjúk vonatkozásában tartalomelemzést végeztem, hogy az explicit 

tartalmak mellett a rejtett, tacit közléseket is le tudjam jegyezni. Ezen elemzésnél grafikus 

vizualizációt nem alkalmaztam, mert nem releváns. 

A magyarországi vállalatok teljesítményének elemzéséhez azok hivatalos, online elérhető és 

publikus éves beszámolóinak (és kiegészítő mellékleteinek) áttekintése után saját magam alkottam 

meg a legfrissebb adatokból az EBITDA mutatót, amit gazdasági teljesítményük mérésére és 

összehasonlítására használok. A mutató evégett az osztalékfizetéstől, adózástól, valamint 

értékcsökkenésből és elhasználódásból adódó torzító tényezőktől mentes -amit a vállalatok saját 

számviteli szabályzata határoz meg- így az iparág többi szereplőjével kapcsolatban, valamint 

nemzetközi viszonylatban is értelmezhető. A számolt adatok oszlopdiagramon kerültek 

ábrázolásra, amivel egyszerre helyeztem időrendbe az értékeket és tettem összehasonlíthatóvá a 

három vállalat teljesítményét. 

Az iparág (illetve annak versenyképességének megértése érdekében) a Porter-féle iparágelemzési 

modellt választottam és alkalmaztam. Ezen modell kiválasztása teszi lehetővé a szereplők 

nemzetközi összehasonlítását, valamint az iparágakon keresztül történő további elemzéseket is.  

A versenyképesség megértéséhez szintúgy egy Porteri modellhez nyúltam vissza. A témakörben 

született tudományos közlemények egy jelentős hányada alkalmazza, az abban szereplő kategóriák 

immáron egyetértésnek örvendenek, a modell alkalmazása széles körben elfogadott. 

A statisztikai sokaság válaszait online kérdőíves lekérdezéssel végeztem el, annak érdekében, hogy 

megfelelő számú és minőségű választ kapjak. A kérdőívet korábban beszerző kollégák 

segítségével teszteltem le és a végleges szövegezését is így nyerte el. Az online megoldás mellett 

azért döntöttem, mert az adatok egyből digitális formátumban állnak rendelkezésre és felhőben 

kerülnek tárolásra, ami a későbbi hozzáférést és elemzést is megkönnyíti. A kérdések közül  

A beérkezett válaszok közül a leíró adatokat kördiagrammokkal szemléltettem, annak érdekében, 

hogy az egyes válaszok alkotta kategóriák közötti különbségek egymással vizuálisan is 

összevethetők legyenek. 

Az általános attitűd vizsgálathoz és a technológiai affinitás vizsgálatához s többváltozós 

statisztikai elemzések közül, amik a nagy mennyiségű adatok feldolgozását hivatottak elvégezni, 

a faktorelemzést választottam, célom a változók felismerése és csoportosítása, valamint a 
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számának csökkentése volt, ugyanakkor az eredeti adatok leírásának elvégzése a lehető 

legkevesebb információveszteséggel. A változók között összefüggések, korrelációk 

tapasztalhatók: a közvetlenül nem megfigyelhető faktorok meghatározása ezek alapján lehetséges, 

illetve azok lineáris kombinációjából képezünk új változókat. 

Az első lépésként elkészítettem a standardizált változók vagy kovariancia mátrixát, ahol is  minden 

változónak mindegyik más változóval való kapcsolatát határoztam meg. Utána faktorextrakciót 

végeztem, azaz azonosítottam a faktorokat. A faktorsúlyok becslése az SPSS elemzés alapján 

történt, azaz az értékek csökkenő sorrendbe történő rendezése után az 1-nél magasabb értékkel 

rendelkezőket vettem figyelembe (Mivel egy faktor sajátértéke azt mutatja, hogy a változó a 

variancia mekkora hányadáért felelős, azaz minél kisebb a sajátértéke egy faktornak, annál 

kevésbé járul hozzá a magyarázott varianciához. Kutatásomban azért választottam az egyet, mint 

értéket, mert ez alatt a faktor a saját varianciáját sem magyarázza meg teljes mértékben). A 

faktorok értelmezése és elnevezése is ennek megfelelően történt meg, azaz külön faktor lett az 

adatelemzés, a robotika, a logisztika, az irodai használat, ill. a közönségkapcsolat vagy másnéven 

ügyfélszolgálat. Az elemzést feltáró jelleggel alkalmaztam, azaz elsődleges célom olyan változók 

csoportjának létrehozása, amelynek kategorizálása alapján a többi kérdésre adott válaszok is 

strukturálhatók. A faktorokat rotáltam annak érdekében, hogy a faktorok többlet adattartalommal 

rendelkezzenek. Az elemzést a Kaiser kritériummal validáltam, valamint a KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin) értékét vizsgáltam meg. A KMO érték alapján a változók megfelelőnek tekinthetők, tehát 

alkalmasak a faktoranalízisre. 

A táblázatot három hármas egységre lehet osztani, az első a kezdeti értéket (Initial Eigenvalues), 

a második a faktoranalízis utáni értékeket (Extraction Sums of Squared Loadings), a harmadik 

pedig a rotáció utáni értékeket (Rotation Sums of Squared Loadings) tartalmazza. A „Total” oszlop 

a sajátértéket mutatja, a „% of Variance” az adott faktor által magyarázott varianciahányadot a 

teljes variancián belül, míg a „Cumulative %” oszlop az – adott faktoring - összesített 

varianciahányadot mutatja. Az elemzés adatai -mivel a klaszterelemzéshez készült előzetes 

elemzésnek tekintem - az 5. sz. mellékletként találhatóak az értekezésben.) 

A faktorelemzés bázisán a következőkben – opponensi javaslatra- elvégeztem a klaszterelemzést, 

azaz meghatározott szempontok alapján csoportokba rendeztem a vizsgált populációt, új 

osztályokat létrehozva. Az új osztályok jellemző ismérve, hogy a csoportok tagjai természetesen 

egymás közötti hasonlóságot mutatnak. Az új osztályok evégett a 3PL – Szállítmányozás, 3PL- 
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Raktározás, Tanácsadó cégek, Adminisztrációval foglalkozó vállalkozások és a már 

csúcstechnikát alkalmazó vállalkozások (ún. „high-tech”) lettek. A szórásnégyzetek egyenlőségét 

az „F” próba alkalmazásával végeztem el, hatásnagyság mutatónak az éta négyzetet választottam, 

a magyarázott variancia értéke az adatelemzés és közönségkapcsolat területeken meghaladja az 

átlagot, a robotika esetében középérték körüli, míg az irodai használat és a logisztika esetében 

alacsonyabb értékeket mutat. (A pontos értékek a vonatkozó táblázatban kerülnek feltüntetésre). 

Az értékek variancia-elemzése (azaz ANOVA elemzése) a populáció különböző középértékeit 

hasonlítja össze, ennek segítségével vizsgáltam, hogy az alaphalmaz össz-szórásának ingadozása 

magyarázható-e további tényezőkkel. 

 

Mivel a legalacsonyabb mérési szintű változók esetében is használható, ezért kereszttábla 

alkalmazása mellett döntöttem a hipotézisek vonatkozásában, ami a változók közötti kapcsolat 

jellemzésére alkalmas adattábla. Az általa létrehozott mátrixban többnyire két nominális vagy 

ordinális változó értékeinek együttes eloszlása vizualizált, igy a változókhoz tartozó értékek 

kereszt-kombinációit mutatja meg. Evidens módon a táblázat olyan cellákból áll, amelyek a két 

változó (oszlop- és sorváltozó) értékeinek minden kombinációja esetén kapott értékeket 

tartalmazza. Ezen cellák értékei szolgáltatnak információt a két változó közötti összefüggésről. 

Ugyanakkor a kereszttáblában szereplő százalék- és számértékek nem elegendőek a két változó 

közötti kapcsolat jellemzésére, a kapcsolat tesztelésre a  khi-négyzet próbát alkalmaztam. A 

nullhipotézis (H0) alapvetően az, hogy a vizsgált változók között nincsen összefüggés. Mivel a 

khi-négyzet értékhez tartozó szignifikanciaszint 0.05-nél alacsonyabb, igy elvetettem a 

nullhipotézist. 
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4. A mélyinterjúk tartalomelemzése 

A lefolytatott két mélyinterjú elemzéséhez azok szövegének leiratát használtam fel, azok voltak az 

elemzési egységek. A vizsgálatot két nézőpontból végeztem el: egyrészt kvantitatív módon, a 

témával összefüggő leggyakoribb szavakat, kifejezéseket számoltam meg, másrészt pedig a 

kvalitatív módon, a tartalomra fókuszálva. Ezen tartalmat ugyanakkor két szinten elemeztem: 

egyrészt manifeszt, azaz látható, könnyen megnyilvánuló, felszíni tartalom szintjén, másrészt, ezt 

kiegészítendő, a látens, azaz rejtett, ám megfejthető, felfejthető tartalom szintjén. 

A következő öt szó került a leggyakrabban említésre: „Új” 6 alkalommal, „Valós” 5 alkalommal, 

„Termék” 4 alkalommal, „Pillanat” 4 alkalommal, „Technológia” 4 alkalommal. A szavak 

gyakoriságából arra a következtetésre jutottam, hogy a leggyakoribb két szó a téma jövőbe mutató, 

innovatív jellegét erősíti meg, illetve a megoldások azonnali, valós idejű alkalmazására utalnak, 

ami a korábbi megoldásoktól azok feldolgozási, ill. folyamatidejében különbözteti meg ezeket a 

megoldásokat. A kulcsszavak közé a termék azért kerülhetett be, mert egyrészt az Ipar 4.0 

megoldásai a piacon értékesíteni kívánt termékekként vannak jelen, illetve az azokat megvásárlók 

a saját termelésük outputjának minőségét is javíthatják. Az időtartamra és műszaki megoldásokra 

vonatkozó szavak a statisztikai átlagok helyetti többszörös adatmérés megvalósítására, illetve a 

mérés emberi beavatkozástól való függetlenségére utalnak. 

A manifeszt tartalom összegzéseként elmondható, hogy az adatok, illetve elemzések fontosságát 

emelték ki az interjúk alanyai, mint az Ipar 4.0 folyamatainak mindent megelőző, elsődleges 

lépését. Fontos, mondhatni alapvető fontosságúnak tartják a cégek részéről a technológia részletes 

megértését és nyitottságot az általuk még nem ismertekhez. 

A látens tartalmat bizonyos fogalmak tendenciaszerű használatából, illetve az elemek együttes 

előfordulásából és azok törvényszerűen visszatérő sajátosságaiból elemeztem: a munkaerő 

hiányát, az ellátási lánc szereplőinek menedzsmentjére vonatkozóan pedig a folyamatok 

integrációjával kapcsolatos affinitását látom kulcsfontosságú, ki nem mondott tényezőknek. A 

munkaerő jelenlegi és jövőbeni hiánya okozza azt, hogy az általa egy egységnyi termék 

előállítására fordított, befektetett munkaidő csökkentendő, ezzel is a gépesített, automatizált 

megoldások további alkalmazása javasolt. A menedzsment integrációval kapcsolatos nyitottsága 

és hozzáállása pedig egy olyan stratégiai eleme a vállalati működésnek, ami hosszú távon 

meghatározza az alkalmazott technológiákat, költségeket és az együttműködés szorosságát, 

mélységét. 
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A kutatásom iránya a fenti interjúk összegzéseképpen véglegesedett, a gyakorló vállalati 

szakemberek, vezetők tapasztalatai és elméleti tudása a témában arra világított rá, hogy az ellátási 

láncot egészében vizsgáljam, azaz ne kizárólag a sörgyártók belső, logisztikai és gyártási 

folyamataival foglalkozzak, hanem az ezt megelőző folyamatokkal, inputokkal is. Különösen 

érdekes volt számomra a beszélgetések konklúziójaként, hogy a vállalatok nyitottak egy független, 

szakmai iránymutatásra, amennyiben ennek költségeit nem maguknak kell viselniük, illetve más 

vállalkozások „jó gyakorlatai” kerülnek bemutatásra, azaz pontosan azok a megoldások, amelyek 

az ő eseteikben is alkalmazhatóak. Visszajelzésként szerepelt továbbá, hogy mindezidáig kizárólag 

elkülönült tudásbázisok alapján tudnak a vállalkozások a témával foglalkozni, a közös metszet 

hiányzik: olyan Magyarországra alkalmazott, söripart tárgyaló és KKV-knak segítséget nyújtó 

útmutató (vagy akár csak iparági technológiai riport vagy iparágelemzés Ipar 4.0 fókusszal), 

amelynek gondolatait és javaslatait alkalmazni tudnák, még nem elérhető. Úgy gondolom, hogy 

értekezésemnek ezen kérdések megválaszolása a tudományos hozzáadott értéke és újdonsága. 
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5. Söripar jellemzése  

 

5.1 A söripari ipari fejlődés 

 A német sörtisztaságról szóló törvény (1516) óta tekintem az iparági szabályozást a legfelsőbb 

végrehajtói szintre emeltnek, azaz gazdaságilag szignifikánsnak. A gőz-és víz meghajtású gépek 

feltalálása a söripar tekintetében még nem a gyártástechnológiát, hanem a szállítmányozást 

fejlesztette: az addig lokális piacokon árult sört messzebbre is el lehetett szállítani és ott 

értékesíteni (nem ideértve a gyarmatosító országok hajóflottáinak ellátására főzött söröket, mert 

azok a hajókon már korábban megjelentek, ám ipartörténeti vonatkozása jelen értekezés 

tekintetében nincs). A XX. Sz. elején a tömeggyártás bevezetése ugrásszerű kínálat növekedést 

segített létrehozni, mert az addig manufakturális módszerrel gyártott sörök termelését gépiesíteni 

lehetett, ezzel létrehozva a többlet kapacitást a kínálati oldalon. A sör (ill. sör alapú termékek) 

piacának az azonnali igényeket kellett gyorsan kielégítenie, így – a korábban felfejlesztett 

szállítással- a gyorsabb/több termelés lehetőséget jelentett a magasabb értékesítési mennyiségekre 

is. A tárolást, mint ellátási lánc funkciót jelen esetben irrelevánsnak tekinthetjük, a technológia 

miatt az akkoriban gyártott sörök elfogyasztásra kerültek záros határidőn belül, így nem kellett a 

készletgazdálkodás tekintetéből a minőség megőrzési időt figyelembe venni és eszerint raktározni. 

Ugyanakkor -ennek némileg ellent mondva- a késztermékből nem készletezve, az alapanyagból 

annál inkább kellett a gyáraknak működniük. Terméktől függően a búza, árpa, etc. rendelkezésre 

kellett, hogy álljon a nyári szezon előtt – lévén, hogy szezonális fogyasztású termékről beszélünk- 

így azt tárolni kellett, ám a minőségromlás bekövetkezése nélkül. Az 1970-es években megjelent 

ICT (Information and Communication Technology, azaz Információs- és Kommunikációs 

Technológiák) megoldások alkalmazásával lehetővé vállt az addig manuális folyamatok digitális 

elvégzése. Akár az áruazonosítás, akár az adminisztráció terén hatalmas munkamennyiséget 

takarítottak meg az új megoldások és az összekapcsolt adatok. Nagyon érdekes látni, hogy most, 

2020-ban, az Ipar 4.0 küszöbén az összekapcsolódás újfent aktuális, ám már messze nem az 

adatokról szól. Minden mindennel össszekapcsolódik, mondhatnánk kis túlzással. A szenzorok 

által létrehozott, majd azokat gyűjtve, trendeket felállítva létrehozott big data tartogat olyan 

személyre szabási lehetőségeket, amivel az ipari testre szabás lehetővé válik: minden cég, minden 

gyár és annak minden eszköze pontosan úgy tud dolgozni, hogy folyamata és outputja optimális 

legyen. 
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5.2  A sör és helyettesitő termékei 

 

Major (2017) a németországi üzemméret, ill. statisztikai kategóriák alapján azt irja, hogy a 

sörfőzés európai hazájának tartott országban a kis sörfőzdék számára, amelyek 5.000 hl alatti 

mennyiséget főznek egy évben létezik statisztikai kategória és csökkentett adót kell fizetniük, 

külön kategória a hobbi sörfőzdék amelyek nem tradicionális kis főzdék, de vendéglátó-ipari 

egységgel kombináltan működnek, valamint a kereskedelmi sörfőzdék kategóriája él, ami 

tulajdonképpen jelentős gyártó, kereskedelmi és marketing kapacitással rendelkező sörgyár. 

Ugyanakkor az Európai Sörfőzők Egyesülete (Brewers of Europe, 2017) megfogalmazásában 

sörfőzdének minősül az a cég, amelyik sort gyárt, ill. értékesit és egy vagy több sörfőzdével 

rendelkezik. Ezek a cégek tevékenységi körüket kiszélesitendő, foglalkozhatnak sörfőzés mellett 

üdítő italok és palackozott ásványvizek gyártásával /forgalmazásával is. 

Magyarországon a söriparra vonatkozó adatokat az ipari szegmensben találjuk meg, a söripar 

szakágazat az élelmiszeripar részeként szerepel a statisztikákban. A söripari termékekkel több 

aspektusból vonható párhuzam, a fent már tárgyalt porteri értelmezés szerint a következőket 

tekinthetjük helyettesitő termékeknek: 

 Alapanyagait (és az ehhez kapcsolódó ellátási lánc megoldásokat) tekintve a malátaitalok 

(a felhasznált maláta okán), az ízesített ásványvizek (azok természetes, fúrt kútból történő 

víz vételezése okán) és a szörpök (szirup-igényük okán). 

 Csomagolásait és szállítmányozását (és az ehhez kapcsolódó ellátási lánc megoldásokat) 

tekintve az üdítő italok (alumínium dobozos kiszereltség okán), valamint a nyers tej (a 

tartályautós szállítás okán). 

 Törvényi korlátozásokat (és az ehhez kapcsolódó ellátási lánc megoldásokat) tekintve 

pedig a pezsgő és pezsgő alapú termékek (alkoholtartalmuk okán). 

Nem sorolom a helyettesitő termékek körébe a kézműves söröket, mert ellátási lánc szempontból 

az előállítás alapvető technológiája és az alapvető csomagolások megegyeznek, továbbá az 

állami statisztikák sem mérik a fogyasztást külön, ugyanakkor -ahogy az értekezésben jelzem -a 

kézműves sörfőzdék és a multinacionális sörfőző vállalatok technológiája eltérő, valamint eltérő 

ellátási lánc problémákkal szembesülnek, például a kiszállítandó mennyiségek és 
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szállítmányozási gyakoriságok miatt. Nem helyettesitő termék továbbá a sörrel megegyező 

alapanyagból készülő rozs- vagy búzakenyér sem. 

 

5.3 Versenytársak Európai Uniós kitekintésben 

 

A globálisan megfigyelhető költséghatékonyság növelő intézkedések okán az Európai Unió 

területén működő gyártók is racionalizálják folyamataikat, többek között összeolvadásokkal.  

A söripar is egy ilyen összeolvadás tárgya volt az elmúlt években. A téma aktualitását és 

fontosságát az adja, hogy nem a bevétel alapján rangsorolt lista hátsó helyezettjei egyesültek annak 

érdekében, hogy előnyösebb pozíciót foglaljanak el és többet tudjanak értékesíteni (ill. magasabb 

bevételt realizálni), hanem pont a lista első két helyezettje, azaz a legnagyobbak. Mivel ez 

versenyjogi kérdéseket is felvetett, ezért a jelenleg érvényes szabályoknak megfelelően az érintett 

cégeknek be kellett jelenteniük az összeolvadási szándékukat az illetékes EU szervezetnél és kérni 

annak jóváhagyását. Az EU releváns szerve, az összeolvadásokkal is foglalkozó Bizottság 

felhatalmazását  (EC) No 139/2004 sz. Határozat alapozza meg. Ezen szabályozás 

megakadályozza az EU területén az összeolvadásokat és felvásárlásokat, amik jelentősen 

befolyásolnák, azaz csökkentenék a versenyt a belső piacon, példának okáért olyan nagy 

vállalatokat hoznának létre, amelyek képesek átfogó áremelésre a fogyasztói árakban. Ez megvédi 

a fogyasztókat a minőségromlástól és egyéb, költségcsökkentési intézkedésektől, amiket a 

vállalatok a nyereség maximalizálás érdekében hoznak, ugyanakkor ellentétesek a fogyasztók 

érdekeivel. A Bizottság hatáskörébe kizárólag azok az ügyek tartoznak, amik rendelkeznek EU-s 

dimenzióval, ami azt jelenti, hogy az európai fogyasztók védelme a cél és a belső piac. Az 

összeolvadó cégeknek bevételi határérték van meghatározva: vagy éves globális bevételük 

meghaladja az 5.000 millió Eurót és az EU-ban jelen lévő vállalatok mindegyikének 250 millió 

Eurót meghaladja a forgalma VAGY a globális bevételük meghaladja a 2.500 millió Eurót és az 

összeolvadó cégek összes bevétele 100 millió Euró felett van legalább három EU tagállamban 

vagy -az első feltétel mellett- minimum két cégnek az EU három államában 25 millió Euró 

forgalma van vagy az EU-ban végzett forgalom cégenként az EU-ban legalább 100 millió Euró. 

Természetesen, tagállamokon belüli összeolvadásokat nem vizsgál a bizottság, mert az a helyi 

versenyhivatal hatásköre. A Bizottság évente hozzávetőleg 300 ügyben hoz döntést, saját 



31 

 

archívumuk adatai alapján. A jelenleg létező és prosperáló cégek számát tekintve a teljes Európai 

Unióban, az összeolvadások nem számítanak egy gyakori stratégiai lépésnek és döntésnek. 

 

A horizontális összeolvadás fent említett szabályozása mellett a folyamat maga is adott határok 

között mozog. Gazdasági szempontból: 

 A Bizottság megvizsgálja a piaci részesedést és a koncentráció fokát (3. Fejezet) 

 Valószínűség vizsgálat, hogy az összeolvadásnak van-e versenykorlátozó hatása a releváns 

piacokon, ill. hiányoznak-e a kiegyenlítő faktorok (4. Fejezet) 

 Valószínűség vizsgálat, hogy a vásárlóerő az összeolvadásból fakadóan befolyásolná-e a piaci 

erőviszonyokat (5. Fejezet) 

 Valószínűség vizsgálat, hogy a belépés fenntartaná a hatékony versenyt a releváns piacokon (6. 

Fejezet) 

 Valószínűségvizsgálat, hogy a hatékonyság hátráltató tényezőként befolyásolná a versenyt, ami az 

összeolvadás nélkül nem következne be. (7. Fejezet) 

 A jelenlegi piaci védelmi mechanizmusok esetleges gyengítése (8. Fejezet)  

 

A fentieket összegzendő, a következő elemzéseket vélem felfedezni a Bizottság tevékenységében: 

Porter mikrogazdasági (vállalati) versenyképesség modelljét, ami a vállalatokat az érintettek 

mátrixában helyezi el, mint vevők, versenytársak, etc, továbbá a PESTEL elemzést, amely kitér a 

politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, környezeti és jogi értékelésre, illetve a SWOT 

elemzést. 

 

Az AB Inbev és SABMiller összeolvadás összegzése, a piaci viszonyok átrendeződése 

A Európai Bizottság Ügyszám: M.7881 – AB Inbev/Sabmiller ügyszámon regisztrált eljárásáról 

szóló (Bejelentett összefonódás engedélyezése, letöltve: 2020/06/01) sajtóközleményében 

megjelentek szerint a SABMiller-t, a világ második legnagyobb gyártóját felvásárolja az AB 

Inbev, a világ elsőszámú, legnagyobb gyártója. Az AB Inbev-et a brüsszeli, a New yorki, a mexikói 

és johannesburgi tőzsdén jegyzik, a SAB Millert pedig a londoni és johannesburgi tőzsdén, mert 

eddi gis elismert, globális ital előállítók voltak. Az AB InBev márkákhoz tartozik a Corona, Stella 

Artois és a Budweiser, a SABMiller birtokolja a Miller, Peroni, Pilsner Urquell és a Grolsch 

márkákat. A bizottság a feltételes engedély megadásakor kételyeit fejezte ki, ugyanis fenntartja a 
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véleményt, hogy az összeolvadás magasabb árakhoz vezethet azokon a piacokon (azaz azokban az 

országokban), ahol mind a két vállalat leányvállalatai jelen vannak, ezzel fontos versenytársakat 

veszítve és növelve a belső információkon alapuló tevékenységet. 

Miért fontos ez közgazdaságtani szempontból? Globális szinten az összeolvadt jogalany kétszer 

annyi sort ad el és négyszer akkora profitot realizál, mint a harmadik helyezett, a Heineken, és 

ötször több sört adna el és tizenkétszer magasabb profitja lenne, mint a negyedik helyezett, 

Carlsbergnek. Az AB Inbev Kelet-Európában jelenleg a Molson Coors által van jelen, egy hosszú 

távú palackozó és forgalmazói megállapodással. A SABMiller elős helyzetben van 

Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és Romániában, evégett Olaszországban, 

Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Romániában és Magyarországon az összeolvadás – a fent 

írtaknak megfelelően- csökkenti a versenyhelyzetet fontos piaci szegmensekben és rejtett 

koordinációs veszélyt is tartogathat magában. 

A fentiek fényében a Bizottság azzal a feltétellel adta meg a jóváhagyását az összeolvadásra, hogy 

a fent említett országokban, ill. további néhányban, regionális “csomagként” kezelve őket 

(Nyugat-európai és Kelet-európai csomagokként) a piaci verseny fenntartása érdekében néhány 

leányvállalatot értékesítniük kell, aminek a magyar vonatkozása a japán Asahi csoport vásárlási 

szándéka a régióban. 

A csomagok értékesítését az összeolvadó vállalatok saját döntéskörükben hozták meg, annak 

figyelembevételével, hogy egyrészt az EU enélkül nem adta volna meg még feltételesen sem a 

jóváhagyást a tranzakcióhoz, másrészt pedig a megtartott entitások nyeresége kompenzálja majd 

az egyéb szervezetek értékesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. 

A bevezetésben említett kisüzemi, ún. kézműves sörök térhódítása más országokban is megjelenik 

az Európai Unión belül, ennek fényében az alapanyokért és más erőforrásokért (pl. képzett 

munkaerő) folyó „harcok” sem egyedüli magyar jelenségek. (Pesti, 2018) 

Makrogazdasági nézőpontból, más kutató, ill. tanácsadó cégek, mint pl. az Ernst&Young, 

kimutatták, hogy a sörfőzdék nem csak a nemzetgazdaság fontos szereplői, hanem a lokális 

gazdaságé is. A  sörfőzdék “hazai” költésének több, mint 36 százalékát környező cégek termékeire 

és szolgáltatásaira költötték el. Csak összehasonlításképpen, 2012-ben az összes “helyi” költés 

8,25 milliárd EUR volt, amelyből, a mezőgazdasági termékek helyi felvásárlása 1,17 md EUR, a 

szállítmányozás, mint szolgáltatás “helyi “ beszerzése 1,72 md EUR, a helyi közmű szolgáltatások 

igénybevétele pedig 0,59 md EUR volt. (Ernst&Young, 2013) Ugyanezen trendeket igazolja 
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Major is (Major, 2015), aki a söriparhoz köthető közvetett foglalkoztatás megoszlását vizsgálta 

2013-ban, majd arra a következtetésre jutott, hogy a mezőgazdasági termékeknél 36%, a 

csomagolóanyagoknál 34%, ill. energiahordozók és villamos energia tekintetében ez az arány 

16%, ami kifejezetten beszédes érték a munkaerő-intenzív iparág digitalizálható/robotizálható 

folyamatainak fényében. Egy ilyen, alapvetően új megoldásokat (az angol szakirodalomban 

„distruptive technologies”) felhasználni kívánó iparban a  foglalkoztatottság csökkentése (illetve 

vállalati stratégiáktól függően, az átrendezése) az új technológiák alkalmazásának egyik célja, 

evégett a csomagolóanyagokkal és mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos jelenlegi 

tevékenységek lehetnek a folyamatok átalakításának elsődleges céljai A hulladékkezelés okán (a 

fent említett csomagolóanyagok alkalmazásából kifolyólag) az integrált hulladékkezelési 

rendszerek alkalmazása ezen digitalizálási folyamatot lassan-lassan átülteti a folyamatot a 

gyakorlatba (Földesi, Buruzs, Hatwágner, Kóczy, 2015). 

 

5.4 Versenytársak regionális kitekintésben 

A nemzetközi kitekintést globális szempontból, azaz kontinenseken átívelve eltérő fogyasztói 

preferenciákkal, alapanyagokkal és technológiával találkozhatunk, a jelen értekezés terjedelmi 

korlátai miatt ennek tárgyalásától eltekintek. A korábban már említett európai viszonylatban is 

csak általános trendek leírására hagyatkozhatunk, mert a sörfogyasztás az elmúlt években jelentős 

átalakuláson ment és megy keresztük a kézműves sörök forradalmának köszönhetően. A kis 

mennyiségben sört főző vállalkozások alapanyag, illetve csomagolóanyag oldalon befolyásolják a 

multinacionális vállalatok anyagainak piacát (azaz több komlóra való igény egyenesen összefügg 

a kínálati ár növekedésével, ha feltételezzük a termelési kapacitás teljes kihasználtságát), de ami 

ennél sokkal fontosabb, hogy a keresleti oldalon, a fogyasztók edukációjával járulnak hozzá a 

preferenciák megváltozásához: míg korábbi gazdasági válságok alatt a fogyasztás jelentős részét 

a gazdaságos (ún. economy) sörök, ill. a saját márkás sörök tették ki, az új receptek (ill. 

tulajdonképpen az azokat előállító sörfőzdék) megjelenésével egyre több helyen találkoznak a 

fogyasztók számukra addig ismeretlen megnevezésekkel (például IPA, mint Indian Pale Ale vagy 

APA, azaz Americal Pale Ale, etc.), azokat kipróbálva pedig egyrészt újabb sörfogyasztó rétegek 

kapcsolódnak be, másrészt pedig a már fogyasztók preferenciája módosul és a karizmatikusabb, 

aromásabb sörök irányába tolódik a fogyasztás. A korábban már piacon levő termékekhez képest 

a fent említett aromásabb sörök magasabb, gyakran prémium ár kategóriába tartozik, így a 
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kismértékben növekvő piacon átalakul a fogyasztott termékek aránya. A fent leírt, általános 

európai trendet megértve, alapvető koncepcióm Közép-Kelet Európa (CEE, azaz Central- and 

Eastern Europe) térségének vizsgálata volt, mint szűkített terület, ugyanakkor úgy látom, hogy a 

történelmileg eltérő fejlődésből (azaz a volt szovjet blokkhoz tartozás miatt) eredve a gazdaságok 

eltérő fejlettsége okán (lsd. az EU csatlakozás dátuma) szűkítettem a hasonló gazdasági 

teljesítménnyel és Európai Uniós fejlesztési célokkal rendelkező országokra, ezért választottam a 

Visegrádi négyek együttműködését (Szegedi, Papp és Malouin, 2018) 

Csehország vonatkozásában elmondható, hogy általánosan pozitív a hozzáállás, illetve a nyitottság 

inkább a felsővezetés részéről tapasztalható, mint a vállalati hierarchia alsóbb szintjein. A 

vállalatoknak még hiányzik az ipar 4.0 stratégiájuk és kijelölt munkatársuk sincs, aki a témakörért 

lenne felelős. Jelen pillanatban a cégek nem tudják, hogy mi az, amit pontosan várhatnak ezen új 

eszközöktől és sajnos a releváns költségekről sincs elképzelésük. Ennek hiányában Basl kutatása 

arra világít rá, hogy a technológia okozta fejlesztéseket nem tudja a menedzsment a gyakorlati 

életbe, a munkatársakat motiváló faktorok közé átültetni, mert a munkatársak nagyrésze nem 

rendelkezik ismeretanyaggal a témában. Basl és Kopp közös kutatása ugyanakkor kitér arra is, 

hogy Csehországban vannak már olyan vállalatok, amelyek ezeket az új megoldásokat 

alkalmazzák, ugyanakkor egyrészt a számuk elenyésző, másrészt pedig kifejezetten tőkeerős 

vállalkozások tudják finanszírozni. A megoldást több kutató az állami támogatások növelésében, 

ill. államilag finanszírozott programok alkalmazásában látják. A söripart illetően a ’90-es évektől 

kezdődően jelent meg a kereskedelmi márkák agresszív terjesztése, az újonnan a piacra érkező 

multinacionális vállalatok beruházásokat hajtottak végre annak érdekében, hogy a rendelkezésre 

álló kapacitásokat bővítsék és a csoportszintű termelési elvárásoknak meg tudjanak felelni. 

Lengyelországban, Werner-Lewandowska és társainak kutatásai arra világítottak rá, hogy a 

lengyel munkavállalók kompetenciák tekintetében készen állnak az ipari környezet ilyetén 

változására és optimistán tekintenek a jövőbe, ez nem áll a változások útjában. A következő három 

tényező megjelenését látják a jelenlegi lengyel vállalatokból hiányzónak: vállalati képességek, 

mérnöki tudás és infrastruktúra. Az első kettőt egy rövidtávon fejleszthető tényező, viszont az 

infrastrukturális kérdések mélyebbre nyúlnak a vállalati működésben: a vállalatok elenyésző 

hányada használ még robotokat. Ezen trend nem újdonság, anno, a rendszerváltás után az 

országban megjelenő globális söróriások a menedzsment tagok szakmai tudására és tapasztalatára 

alapozva nem a gépesítésben és automatizációban látták ennek kulcsát, hanem a már meglévő 
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üzleti folyamatok átalakításában. A komplett vállalatok felvásárlásának oka az volt, hogy a 

cégcsoportok nem rendelkeztek ismerettel a helyi piacokról, üzletileg nem lett volna indokolt új 

gyáregységek felállítása, mert az üzleti tervhez szükséges adatok nem mind álltak rendelkezésre. 

Szlovákia tekintetében Grenciková és társainak kutatása (2019) szerint a szlovák vállalkozások 

nagyrésze egyáltalán nem tervez fejleszteni, ugyanakkor a fejlesztésre nyitottak egymaguk, 

horizontális vagy vertikális partneri együttműködés nélkül tervezik fejleszteni magukat az ipar 4.0 

terén. Ezen vállalatok közül ugyanakkor egyre többen vesznek igénybe külső szakértői segítséget. 

Ezen nyitottság a regionális gazdasági folyamatok átalakulásával, Csehszlovákia széthullásával 

indult meg, amikor is a Heineken, SAB és AbInben megjelentek a piacon és működésüket a helyi 

ellátási láncok átalakításával kezdték, meghallgatva a helyi javaslatokat. A többi átalakításhoz 

hasonlóan a nagy tételben történő vásárlás lett jellemző az elaprózott mennyiségek beszerzése 

helyett.  A gyártáshoz szükséges termékek közül a lokálisan beszerzendőkről hiányzó információk 

kétségessé tették a saját operáció felépítését, a már bevált folyamatokat alkalmazó, kiépített 

beszállítói bázissal rendelkező, már létező sörgyárak felvásárlása így logikus lépés volt a 

rendszerváltás után létrejövő szabad piacokon. 

Marionova és társai (2006) összefoglalója alapján a régió egészére jellemző, hogy a rendszerváltás 

után a nyugati multinacionális vállalatok elkezdtek terjeszkedni, de ez országonként változó 

aktivitással és beruházásokkal párosult. Napjainkra -ahogy korábban hivatkozásra került- a nagy 

gyártók okán az országok piacai erőteljesen koncentráltak, az innováció és K+F tevékenységek 

forrásai ezen multinacionális cégek. 

 

5.5 A magyarországi söripar jellemzése 

A magyarországi sör előállításának piacának három nagy, globális vállalatcsoporthoz tartozó cég 

– a Borsodi a Dreher és a Heineken- a domináns szereplője, hozzávetőleg egymással azonos piaci 

részesedéssel, amely hónapról-hónapra, ill. az adatfelvételek időpontjában is változik, hosszú 

távon ugyanakkor kiegyensúlyozott. Gyártóegységeik Magyarországon találhatóak, ide említeném 

meg a Pécsi Sörfőzdét, aki szintén helyben gyárt, ugyanakkor szignifikánsan kisebb piaci 

részesedéssel bír. A piac többi szereplője vagy importőr (mint pl. a Carlsberg) vagy kisvállalkozás, 

mint az úgynevezett kézműves sörfőzdék, amelyek kívül esnek jelen kutatás tárgykörén. Belépési 

korlátokat - hasonlóan más élelmiszeripari gyártási tevékenységhez jelent, ahogy például Chikán 

is kifejti (Chikán, 2008), az ipari berendezések bekerülési költsége, az alkalmazott technológia 
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ismerete, a telített piac és a sörtermékek jövedéki volta, piaci hírek vagy iparági szabályozás okán 

új belépő nem várt a piacon. 

Az AKI adatai alapján elmondható (AKI, 2016) magyarországi sör előállításának piacával 

kapcsolatban összességében megállapítható, hogy korábban zsugorodó tendenciát mutatott a 

gazdasági válság miatt, példának okáért 2007-ben mintegy 7 millió hektoliter sört értékesítettek 

Magyarországon, addig ez a mennyiség 2012-ben már nem érte el a 6 millió hektolitert, ami 

összességében kb. 15%-os csökkenés. El kell mondanunk ugyanakkor, hogy azóta az értékesítési 

mennyiségek növekedtek, de a jelenlegi mennyiség sem éri el a 2012-es szintet, a piac egyes 

szereplőinek véleménye szerint a visszaesés legnagyobb oka a fogyasztók csökkenő elkölthető 

jövedelme, mely az utóbbi években növekedni látszik. Az értékesítés volumenének csökkenésével 

nem arányosan csökkent az értékesítés árbevétele, ugyanakkor Katona könyvének 

vállalatértékeléssel foglalkozó fejezetének megfelelően (Katona, 2007) az idősorok elemzésénél 

az inflációs hatást szem előtt kell tartanunk.  

A gazdasági- és versenyhivatal egyik határozata alapján (GVH, 2016) elmondható, hogy az 

előállítás költségei okán az alacsonyabb költségszinten gyártott termékeket megkülönböztethetjük 

a költségesebb söröktől, így minőség szerint is szegmentálhatók az egyes sörtermékek. A minőség 

és költség közötti összefüggést az alkalmazott technológia és a receptúra adja: egyes sörök 

előállításához több fajta komló főzését írja elő egy recept vagy kizárólag egy fajta élesztőgomba 

használatát, illetve egy licenc alapján gyártott sör gyártási folyamatában szerepelhetnek olyan 

technológiai folyamatok, amelyeket -a folyamatok karcsúsítása okán – más, olcsóbb sörök 

esetében kihagynak, példának okáért a második és további szűrések. Mindhárom vállalat gyárt 

„olcsó”/”economy” kategóriájú söröket, „standard”/”mainstream” vagy átlagos (közép-

kategóriás) söröket, és „prémium/szuperprémium” kategóriás söröket, élve a globális fogyasztási 

trendek és divatok okozta fogyasztói preferenciákkal.  A termékek differenciálása összefügg a 

vásárlók árérzékenységével, jövedelmi és földrajzi helyzetével, így a márkahűség ebben az 

iparágban (Magyarországot tekintve) inkább kategória-hűségnek tekinthető, azaz a vásárlók egy 

adott árú terméket szereznek be, ám annak hiánya esetén a soron következő, az eredetivel közel 

megegyező árú terméket választják. A söripari termékek diverzifikáltsága okán a helyettesítő 

termékek is a gyártók termékeiből kerülnek ki, így világos sör helyett barna (és további 

technológiailag megoldható) sör fogyasztható, az alkoholos termékek egy része kapható 

alkoholmentes változatban is, ill. léteznek ízesített verziók is. A vásárlók a helyben termelt és 
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importált sörök választékával kifejezetten sok termék közül választhatnak, evégett a gyártók állnak 

nyomás alatt (a piac jellemzői okán), a vásárlók a marketing aktivitás sikerétől függően váltanak 

a kategóriákon belüli termékek között. 

Az innováció tényezői között már korábban megismert új értékesítési lehetőség hívta létre a 

söralapú termékek bevezetését. A különböző aromákkal és adalékokkal ellátott üdítőitalok 

(alkoholmentes voltuknál fogva) más adózás alá esnek és más célcsoportot is céloznak meg, mint 

a klasszikus sör termékek. A gyártók egyik legérdekesebb termékinnovációja a gyermekeknek 

készülő, alkoholmentes maláta-ital, ami a sör gyártástechnológiáján alapul és a már rendelkezésre 

álló ellátási láncot és gyártási infrastruktúrát használja ki, annak érdekében, hogy a piacnak erre a 

szegmensébe is belépjen. (Pesti, 2017a) 

A vállalatok beszállítói a stratégiailag fontos területeken csoportszinten kerülnek kezelésre, azaz 

az anyavállalatok határozzák meg a feltételeket, lokálisan csak az adminisztratív és koordinatív 

feladatokat végzik el a cégek. A kevésbé stratégiai (ill. mennyiségéből adódóan repetitív 

feladatokat jelentő) tevékenységek beszerzésénél az éves költés és az anyavállalat presztízse okán 

a gyártók erőfölényben vannak a szállítókkal szemben (nem ideértve a monopol helyzetben lévő - 

esetenként állami- cégeket), ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a magyar gazdaságot 

sújtó általános munkaerő-hiány kezelése ezen kapcsolatokra is hatással van. Ezen nézőpont egy 

újabb kiváló kapcsolódási pont az innovatív megoldásokhoz, ugyanis a tárgyalt 

folyamatinnovációk ezen munkaerőhiányt (is) célzottak leküzdeni, valamint hatékonyságukkal ezt 

a munkaerő igényt csillapítani. Az automotive ipar példájából kiindulva teljes gyártósorok 

automatizálhatók, jelen terveink (hangsúlyozom, hogy tervek, nem kész tények vagy működő 

eszközök) szerint a jövőben olyan tevékenységek is gépek által lesznek elvégezve, amit jelen 

pillanatban több ember végez. Egy egyszerű példát hozva (a korábban tárgyaltakon túl): az 

önvezető tehergépjárművek és intelligens közlekedési útvonalak kiépítésével az anyagáramlás 

ellenőrizhető és befolyásolható, azaz kontrollálható lesz. (Azért lesz, mert a mostani technikai 

színvonalon egy esetleges torlódáskor az arról való értesülés UTÁN tud egy szállítmányozási 

munkatárs új útvonalat tervezni és esetleges késést számolni, nem pedig valós időben.) 

Az AKI által készített elemzés a 2014-es évet tekintve az élelmiszeripar helyzetéről azt írja, hogy 

a többi feldolgozóipari tevékenységhez hasonlóan “Az élelmiszeripar versenyképességének, 

hosszú távú fejlődésének fontos feltétele a hatékonyság folyamatos növelése. “ (Kivonat a 2014. 

évi Agrárjelentésből, AKI, 2014) Az eredmények alapján az élelmiszeriparban alkalmazásban 
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állók hatékonysága érdemben nőtt az elmúlt években. Hasonlóan ahhoz, ahogyan azt a BCG 

tanácsadó cég “Food producer company” esettanulmánya is mutatja.  Szintúgy az Agrárgazdasági 

Kutatóintézet közleménye írja, hogy figyelemreméltó és kiemelkedő a söripar szakázazat 

bérszínvonala, a havi bruttó átlagkereset meghaladta nem csak az élelmiszeripari, de a 

nemzetgazdasági átlagot is. 

 

5.5.1 Strukturális adatok 

2. táblázat Az iparág alapvető adatai (2014-2018) 

Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018 

Vállalkozások száma (db) 62 73 83 91 88 

Bruttó termelési értékből részesedés (%) 4.2 4.2 4.2 4 4.5 

Értékesítés árbevétele (millió HUF) 138,778 146,888 148,532 145,106 165,845 

Üzemi tevékenység eredménye (millió HUF) -2,763 -4,011 -897 1,314 5,639 

Adózás előtti eredmény (millió HUF) -4,806 -4,954 -1,595 539 4,903 

Létszámarányos adózás előtti eredmény (ezer 

HUF/fő) -2,574 -2,640 -858 296 2,703 

Forrás: https://elir.aki.gov.hu/cikk/sorgyartas-szakagazat-alapadatai 

 

A vállalkozások száma a multinacionális 3 gyártó mellett magába foglalja a KKV-kat, ill. mikro 

vállalkozásokat is, de a folyamat egyértelműen a vállalkozások számának növekedését mutatja 

(illetve 2018-ban, valószínűleg a vonatkozó adózási szabályok változása miatt 3 elemszámos 

csökkenését). 

A bruttó termelési értékből a fenti táblázatban leírt, 2014 és 2018 közötti időszakban a söripar 

átlagosan megközelítőleg 4%-os értékkel rendelkezett. Az értékesítés árbevétele 138-165.000 m 

HUF értékek között majdhogy nem folyamatos, egybefüggő növekedést mutat, ezzel 

párhuzamosan, az export árbevétel trendje 2015-ről 2016-ra egy hozzávetőleges 2 milliárd forintos 

erősödést mutat, amely viszont ezen maximális értéket tartalmazó év után folyamatosan csökken.  

Az adózás előtti eredmény a vizsgált időszak első három évének veszteséges időszaka után 

növekedésnek indult, sőt, 2017-ről 2018-ra ezen érték megkilencszereződött, ami a korábbi 

gazdasági válság elmúlását és a fogyasztási hajlandóság okán a megnövekedett értékesített 

volumeneknek köszönhető. 

https://elir.aki.gov.hu/cikk/sorgyartas-szakagazat-alapadatai
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A szakágazat koncentráltsága rendkívül erős, a CR5 mutató értéke 98,3 százalék, mely mutatót az 

értékesítés nettó árbevétele alapján számítjuk, az iparág öt legnagyobb vállalatának együttes piaci 

részesedése (árbevétel alapján). 

A Magyar Sörszövetség beszámolói szerint 2015-ben 4%-kal növekedett a söripar hazai 

értékesítése, mindeközben egyszerre lett jelent a növekedés a prémium sörök forgalmában, de a 

gazdaságos söröknél is. ( A hazai sörfogyasztást a rendkívül forró nyár növelte.) 7%-kal nőtt a 

söripari szereplők adó és járulékbefizetése, amely meghaladta a 71 milliárd forintot. 

2016-ban összesen 6,7 millió hektoliter sört értékesített az öt nagy hazai sörgyártó: a Borsodi 

Sörgyár Kft., a Dreher Sörgyárak Zrt., a Heineken Hungária Zrt., (ill. az adatokat szolgáltató, de a 

korábban tárgyalt okok miatt jelen értekezésnek tárgyát nem képező Pécsi Sörfőzde Zrt, valamint 

a a Carlsberg Hungary Kft. ) az értékesítésbeli javulás kizárólag az exportnak tudható be, amely 

40%-kal nőtt egy év alatt. 2016-ban a tavaszi, második negyedéves időszak volt a legerősebb, nem 

kis részben a magyar válogatott labdarúgó EB-s részvételének köszönhetően.  

2017-ben  összesen mintegy 6,2 millió hektoliter sört adtak el a hazai piacon a Magyar Sörgyártók 

Szövetségének (MSSZ) adatai alapján, emellett a Magyarországon előállított és az országból kivitt 

sörök mennyisége elérte az 538 ezer hektolitert, amely szintén növelte az értékesítés mennyiségét. 

Ezzel a teljes értékesítés mennyisége elérte a 6,76 millió hektolitert, ami összességében közel 

megegyezik az előző évi mennyiséggel. 

2018-ban az iparágban általánosan használatos mértékegységben kifejezve, az öt gyártó által 

Magyarországon értékesített sör mennyisége 6,29 millió hektoliter volt. 

 

A nagyüzemi sörfőzdék – a fentiek alapján – nem a kisüzemi, kézműves főzdékkel „állnak 

harcban”, hanem azokkal a termékekkel (illetve azok gyártóival), akik a fent említett helyettesítő 

termékeket gyártják. Érdekes módon néhány gyártó már felismerte Magyarországon is, hogy ők 

valóban birtokolnak multinacionális logisztikai és üzleti megoldásokat (másik aspektusból, 

folyamatinnovációt és ipar 4.0 megoldásokat), ám a kisüzemek irányába mozdulnak a fogyasztók, 

a termékinnováció, az új ízek okán. A helyzet mindkét oldal számára (és a vevői igényeknek való 

megfelelés érdekében) kedvező megoldását abban látták a nagy gyártók, hogy azokat az ízeket, 

főzeteket, amiket a kis főzdék saját kis batch mennyiségükben lefőztek, azokat saját gyártásukban 

reprodukálták és adták a méretgazdaságosság okán versenyképesebb áron. A Sopronit gyártó 

Heineken zászlóshajója ezen a téren az Óvatos Duhaj IPA, amely a felsőerjesztésű nagyüzemi 
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sörök között elsőként jelent meg a magyar piacon, mostanra eléri a teljes Soproni családon belül a 

10 százalékos súlyt. A Dreher újabb változatai (a Pale Ale, a hidegkomlós és a mozaik komlós) 

előállítási mennyiséget tekintve manapság már a Dreher termékek 20 százalékát jelentik. A 

Borsodi utóbbi egy évben bemutatott innovációi, mint a csak csapolva kapható Borsodi Nitro, vagy 

- a gyár fennállásának 45 éves évfordulójára készült - Borsodi Mester egyre keresettebb. Az új 

utak végett érdemes megjegyezni, hogy példának okáért az USA 51 államából 30-ban már 

legálisan fogyasztható gyógyászati vagy élvezeti célra a marihuána, de egyes sörgyártók, mint a 

Constellation Brands, már kísérleteznek ilyen jellegű sörök előállításával.1 

 

5.5.2 Export és import 

7. ábra Export és import alakulása, HUF 

 

Forrás: Saját szerkesztés az AKI adatai (https://elir.aki.gov.hu/cikk/a-sor-kulkereskedelmenek-

alakulasa ) alapján 

 

A fenti ábrán a behozatal és kivitel teljes pénzben mért mennyisége került ábrázolásra a 2014 és 

2018 közötti időszakban, magyar Forintban kifejezve (az eredeti AKI statisztikában szereplő EUR 

értékek 300 Ft/EUR árfolyamon kerültek átváltásra). Az export 2014 és 2017 közötti 

hozzávetőlegesen megegyező értéke az export súlyának stagnálását jelenti az abban az időszakban 

                                                           
1 https://www.cbrands.com/news 
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gazdasági kihívásokkal szembenéző vállaltok számára, ugyanakkor a gazdasági környezet javulása 

okán az export értéke szignifikánsan megnőtt, illetve a vállalkozások által kommunikáltakból 

kitűnik, hogy a multinacionális vállalatok magyarországi egységeiket regionális központtá emelik 

és innen látják el a környező országokat. 

Az importált mennyiségek pénzben kifejezett értéke kapcsán 2014 és 2015 években hasonlóan 

alakultak az értékek, 2016-ra egy jelentős, 50%-os emelkedést látunk, majd onnantól fokozatos 

csökkenést, a vizsgált időszak kezdetén és végén az összegek hozzávetőleg megegyeznek. A 2016-

os növekedést a gazdasági körülmények regionális javulása okozta, ugyanakkor érdekes módon a 

korábban már tárgyalt bevételi adatoknál a trend nem ilyen szignifikáns. Az eltérő emelkedési 

mérték okát az importhoz kapcsolódó többletköltségek EBITDA-ra gyakorolt hatásában látom, 

azaz a gyártóknak érdekük az országos jelenlét és a kereslet kielégítése, ugyanakkor, ha ez 

országon belüli termelésből nem biztosítható, úgy azt importtal kell fedezniük. 

 

5.5.3 Fogyasztás 

8. ábra Egy főre jutó sörfogyasztás Magyarországon, liter 

 

Forrás: https://elir.aki.gov.hu/cikk/egy-fore-juto-fogyasztas-sorgyartas 

A sörfogyasztás általam bemutatott időhorizontja -az elérhető adatok korlátai miatt- a fent tárgyalt 

időszaktól eltér, két év különbséget mutat, azaz 2012 és 2016 közötti időszakra vonatkozik. A 

grafikon kezdő időpontja 2012, amikor is a 70 litert megközelítő mennyiségben került sör 

fogyasztásra átlagosan Magyarországon. Az ábrán a trendvonal egyetlen szignifikáns törését a 
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gazdasági válság egyik erősebben terhelt évében, 2013-ban látjuk: a fogyasztás mintegy 10%-kal 

esett vissza 64.6 literre. A későbbi években lassan, de növekedésnek indult, amely a vizsgált 

időszak végéig kitartott. 

 

A szakirodalom összegzése után a következő iparági folyamatok érdekesek: 

 egészségtudatosság erősödő hangja, az alkohol-ellenesség, 

 az éghajlatváltozás okán a komló hozamok csökkennek, evégett (ill. az éghajlati viszonyok 

hektikus változása miatt) drágulnak az alapanyagok, 

 a klasszikus, nagy, tradicionális fogyasztó országokban (pl. Egyesült Királyság, 

Németország) a fogyasztás csökkenni látszik az elmúlt években, ugyanakkor a balkáni 

országokban növekszik. (Érdekesség, hogy a már említett éghajlat változás okán 

Svédországban nőtt az átlaghőmérséklet és a sörfogyasztás is emelkedett az elmúlt 2 

évben). 

 A fogyasztói preferencia kettős: helyettesítő termékként olyan borokat fogyasztanak, amik 

adott híres termelői területekről származnak, illetve prémium szeszeket és alkoholmentes 

italokat, nem pedig az „átlagos, konzum söröket”. Másrészt pedig, amennyiben sört 

fogyasztanak, úgy a prémium szegmensből választanak. 

 

5.5.4 Munkaerő-piaci adatok 

Az Eurostat korábbi jelentése szerint az üdítőipar-szektor a harmadik legnagyobb a 

feldolgozóiparon belül, a teljes forgalom 14%-a ebben az alszektorban történik meg. 2012-ben 

24.000 vállalat működött a tevékenységi körön belül, az összes ilyen ipari cég 8%-át reprezentálva. 

Meg kívánom ugyanakkor jegyezni, hogy az egyenlőtlenségek nem kizárólag a munkakörök 

leépítése és a foglalkoztatás polarizálódúsa miatt keletkeznek a söripari ellátási láncban sem, 

hanem a gyenge társadalmi mobilitás miatt is. (Erdősi már 1970-ben azt írja, hogy a szakmunkások 

/főző, cefréző, erjesztő mestereket/ a századfordulón (!) már külföldről hívták be és gond volt az 

idénymunkaerő megszerzése a nyári, szezonális időszakra.(Erdősi, 1970))   

 

3. táblázat Az ágazat munkaerőpiaca 

Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018 

Statisztikai létszám (fő) 1,867 1,877 1,860 1,821 1,814 
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Részesedés az ágazatban (%) 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 

Havi bruttó átlagkereset 

(HUF/fő) 
     

- Nemzetgazdaságban 237,695 247,924 263,171 297,017 329,943 

- Élelmiszeriparban 210,821 218,440 231,360 259,094 286,250 

- Szakágazatban 377,708 377,418 407,706 437,705 484,208 

Forrás: https://elir.aki.gov.hu/cikk/sorgyartas-szakagazat-munkaeropiaca 

 

A söriparban foglalkoztatottak létszáma 2017 óta csökkenő trendet mutat, még ha annak mértéke 

az 1%-ot sem éri el. Az élelmiszeriparban a fenti táblázatban bemutatott 5 év viszonylatában 4 

éven keresztül 1.9%-os részesedést képviselt, 2018-ban viszont már 2.1%-ot, ami az ágazat 

erősödését mutatja. A havi bruttó átlagkereset drasztikus emelkedést mutat mind a 

nemzetgazdaság vonatkozásában, mind az ágazat és szakágazat vonatkozásában is. Ezen 

emelkedés több faktor eredményének tekinthető: egyrészről egy tudatos és szándékos kormányzati 

politika eredménye, mivel az ágazat technológiája okán jelentős fizikai munkaerő állományt 

foglalkoztatnak a vállalkozások -akiknek a munkabére a minimálbérhez hasonló bérszínvonalon 

van-, ezért a minimálbér (és szakképzett minimálbér) országos emelése átgyűrűzött ezen 

munkavállalók bérébe is. A másik faktor pedig a szűken vett regionális (megyei) és tágan vett 

regionális (CEE régió, ill. V4 országok) bérezési folyamatok: az ezen helyszíneken foglalkoztató 

vállalatok felismerték a fluktuáció egyik tényezőjét és intenzív bérfejlesztésbe kezdtek, így a 

söriparnak is le kellett követnie. Ugyanakkor megjegyezném, hogy a sörgyártók soproni és bőcsi 

telephelyei viszonylag közel helyezkednek el az országhatárokhoz, evégett a munkavállalók (az 

európai uniós szabadság okán) gyakran szomszédos országokba vándorolnak ki és végeznek (nem 

is feltétlenül szak)munkát. A harmadik gyártó budapesti telephelye pedig magában hordozza a 

fővárosi és agglomerációs vállalkozások minden munkavállaló-(el)vonzó veszélyét. A 

statisztikának nem része (mivel csak a bruttó munkabért vizsgálja), de a multinacionális vállalatok 

javadalmazási csomagjának szerves része továbbá a munkabéren-kívüli juttatások rendszere, a 

cafeteria.(Pesti-Farkas, 2018) 

A KSH adatai szerint 2017-ben a korábbi 7 évben nem tapasztalt mértékben nő a betöltetlen 

álláshelyek száma, melynek hatásai természetesen az élelmiszeripart is erőteljesen érintik, nyilván 

https://elir.aki.gov.hu/cikk/sorgyartas-szakagazat-munkaeropiaca
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nem kizárólagos jelleggel, illetve a feldolgozóipar végtermékeinek ellátási láncát is (Kozma, 

Gyarmati, 2018) 

A munkaerő nem csupán a termelési folyamatokból hiányzik, hanem az ahhoz kapcsolódó ellátási 

láncból, illetve az ún. „fehérgalléros”, azaz szellemi munkát végzők közül is, hiszen a megszerzett 

szakmai tudás, kompetencia, ill. végzettségek -azok komplexitása okán – alternatív foglalkoztatási 

helyeken, esetleg külföldi munkavégzés során is hasznosíthatók. 

Ugyanakkor erre kínál kitűnő megoldást a digitalizálódás, ahol is eltűnnek a kulturális 

határok, kialakul a munka-magánélet egyensúlya és nagyobb rugalmasságot is ad.( Kergroach, 

2017) 

Az Eurostat jelentése szerint az innováció (és kutatás-fejlesztés) potenciállal kapcsolatos táblázata 

(0-5 fokozatú skálán, ahol az 5 a legmagasabb érték) megmutatja, hogy az üdítőiparban mely 

területeken melyik innováció típus alkalmazása képezheti fejlesztés tárgyát. Ennek alapján új 

termék, új csomagolás, új összetétel, új vevőkör, utószezonális értékesítés, új marketing eszközök, 

új termeléstechnológia, új menedzsment rendszerek és az új elosztási rendszerek lehetnek 

fejlesztési irányok. 

 

5.5.5 EBITDA 

A piaci verseny, valamint a cégcsoportok részvényesei által támasztott elvárásoknak megfelelően 

a magyarországi leányvállalatok tevékenységüket a profitmaximalizálásnak rendelik alá, evégett 

tevékenységüket a pénzügyi mutatószámok igen jól minősítik (Pesti, 2017b). Ezen mutatók 

matematikai műveletek eredményei, ami evégett transzparens módszertant biztosít (Dusek, 2013). 

Magyar vállalatokról szó lévén, a magyar hatóságoknak benyújtott mérlegek, eredmény 

kimutatások és kiegészítő mellékletek tartalmának nagy része kötött, harmonizált, így 

összehasonlításuk valós képet adhat. A társaságok a 2000. évi C. törvény a számvitelről 1.számú 

melléklete szerinti „A” típusú mérleget, és a 2. számú melléklet szerinti „A” típusú eredmény 

kimutatást alkalmazzák éves beszámoló elkészítésekor. Bakó és Berezvai 2013-as 

tanulmányukban mutattak rá a söripar túladóztatott jellegére, a vonatkozó jövedéki adó emelése 

165%-ban lett érvényesítve a fogyasztói árakban, azaz az értékesítésben résztvevők kihasználták 

a lehetőséget az árak növelésére. Ennek oka magában a láncban keresendő, a gyártók mellett a 

nagy- és kiskereskedők is növelték haszonkulcsukat. 
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A fent említett mutatók egyik fajtája a jövedelmezőségi mutató, ami hatékonysági mutatóként is 

értelmezhető, azaz a rendelkezésre álló adatok birtokában (4 éves távlatot tekintve, azaz a globális 

pénzügyi válság évét és az azt követőeket, egészen az elérhető 2015-ös adatokig) érdekes képet ad 

a vállalatok ilyetén hatékonyságáról, folyamatfejlesztéseik eredményességéről. A tanulmányban 

az EBITDA mutatót vizsgálom.  

 

9. ábra EBITDA mutatók 

 

Forrás: saját szerkesztés az e-beszamolo.gov.hu adatai alapján 

 

Az EBITDA mutató, azaz Earnings Before Interests, Taxation, Depreciation and  Amortization, 

magyarul kamatfizetés, adózás és értékcsökkentési leírás előtti üzemi eredmény mutatót 

hasonlítom össze a 2014-től 2018-ig terjedő időszak vonatkozásában, mint az értekezés 

megírásakor rendelkezésre álló nyilvános beszámolók tartalma. 

A 2014-es évben a Heineken és a Dreher megközelítőleg hasonló üzemi eredménnyel teljesítettek, 

1.1 mrd Forint értékben, míg a Borsodi nagyságrendileg hasonló, kerekítve 1 mrd Forintos negatív 

eredményt volt kénytelen elkönyvelni. A 2015-ös évben a Borsodi negatív eredménye tovább 

romlott, 3.7 mrd Forintra, míg az addig hasonlóan teljesítő konkurensek közül a Heineken 1,6 mrd 

Forintos eredményéhez képest a Dreher 2,1 mrd Forintról számolt be. Érdemes megjegyezni, hogy 

ezen eredmények mögött a GVH döntése is állhat, aminek alapján a három nagy gyártó 2015-ben 

vállalásokat tettek, hogy csökkentik a kizárólagos szerződésekkel lekötött sörök forgalmát. 

Hozzájárulhatott továbbá a vonatkozó évek jövedéki adó szintjének változása, valamint az a tény 

is, hogy a fogyasztói árérzékenység miatt az alacsonyabb haszonkulccsal gyártott termékek 

értékesítése volt magas a vállalat termékei közül. 2016-ban a Heineken hozzávetőleg 0.9 mrd 
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Forintos értéket mutatott, a Dreher 2015-höz hasonlóan 2 mrd Forintot, a Borsodi viszont már 0,3 

mrd Forintot. 2017-ben a Heinekennél 1,7 mrd Forint, a Drehernél ehhez hasonlóan 1,8 mrd Forint, 

a Borsodinál pedig 0,7 mrd Forint a mutató értéke. 2018-ban a Borsodi 1,2 mrd Forint, a Dreher 

4,3 mrd Forint, a Heineken pedig 4,0 mrd Forintot szerepeltettek az adatszolgáltatáshoz. 

2014-ről 2015-re a Heineken vonatkozásában 45%-os, a Dreher vonatkozásában pedig 100%-os 

növekedést láthatunk a Borsodi 278%-os csökkenéséhez képest. 2015-ről 2016-ra ugyanezen 

borsodi vállalat 950%-os (!) emelkedést ért el, a korábbi éveknek megfelelő értékcsökkenés 

mellett. (Az EBITDA mutatót az üzemi eredmény és az értékcsökkenési leírás összeadásából 

képeztem, azért tartom fontosnak megjegyezni az  értékcsökkenési leírás mértékét, mert ez nem 

befolyásolta jelentősen a mutatót.) A Dreher hozzávetőleg (96%) a korábbi üzleti évi eredményét 

teljesítette, a Heineken viszont a korábbi év 55%-ra zsugorodott. 2016-ről 2017-re a Heineken a 

korábbi éveken is túlteljesítve, 100%-os növekedéssel zárt, a Dreher tovább csökkent (92%), a 

Borsodi viszont 90%-kal tudott nőni. 2017-ről 2018-ra a Borsodi újabb 90%-ot javított ezen 

mutatón, a Dreher és Heineken pedig 130, ill. 133%-ot. 

A trendeket vizsgálva a piac két szereplőjének, a Heinekennek és Drehernek hasonló 

teljesítményét figyelhetjük meg, azaz 2015-ben például mindkettő szignifikánsan növekedni 

tudott, 2016-ra viszont mindkettő értéke csökkent. 2017-től egy folyamatos szárnyalásnak 

lehetünk tanúi, ahol is mindkét gyártó hozzávetőleg ugyanazon értéken teljesít. A trió harmadik 

tagjának, a Borsodinak teljesítménye a 2015-ben elért negatív csúcs elérése után a trendváltás 

volumenje okán figyelemreméltó: egy igen komoly negatív eredményt pozitívra tudtak fordítani 

és ezen növekedési pálya egyenletesen, exponenciálisan növekszik, stabil 90%-kal. 

(Az elemzésben a megelőző éveket vettem bázisévnek, azaz 100%-nak a fenti százalékos eltérések 

a bázisévhez viszonyítva értendők). 

 

Józsa és társai kutatásaikban igazolták, hogy a vállalat nagysága, árbevétele összefügg 

versenyképességének alakulásával. Az ellátási láncban hatalommal rendelkező, domináns vállalat 

jellemzően versenyképesebb a partnercégeknél. Ha egy adott ágazatban működő kulcsfontosságú 

vállalat a vizsgálat tárgya, akkor látható volt, hogy versenyképessége befolyásolja partnercégeinek 

gazdasági eredményét. Ez a befolyásolás lehet negatív és pozitív is, de az ellátási láncokban a 

pozitív befolyásolás esetén lehet a láncot sikeresen fenntartani. Ez az ágazati siker érinti a 

partnercégeket is. (Józsa, Seres-Huszárik, Brányi, 2015) A növekvő versenyképesség a beszállító, 
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gyártó és vevő vállalatok esetén a partnercégeket szoros együttműködésre ösztönzi. Mivel cél a 

szorosabb együttműködés, ezért a befolyásolás pozitív irányú és a versenyképesség megtartását, 

átadását jelenti. Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge érdekérvényesítő 

vállalat versenyképessége függ a hatalommal rendelkező vállalat versenyképességétől. (Kozma, 

2017) 

 

5.6  Vevők 

 

A söripari termékek vevőinek kategorizálása több aspektusból történhez, lehet demográfiailag 

elkülöníteni a fiatalabb és idősebb fogyasztókat, lehet földrajzilag klasszifikálni a nagyvárosok és 

kisvárosok területén élő fogyasztókat, többen pszichografikus megközelítéssel élnek (mint például 

társadalmi osztály), ugyanakkor jelen értekezésnek nem tárgya a sörfogyasztók márkahűségének 

ill. egyéb marketing aspektusú szegmentációjának bemutatása, ellátási lánc alapú megközelítésem 

a forgalom alapján különbözteti meg a fogyasztókat, illetve az értékesítés helye szerint, így 

különülnek el a nagykereskedelmi egységek, a kiskereskedők és a HoReCa egységek. (A 

sörgyárak leggyakrabban nem folytatnak B2C értékesítést, azaz közvetlenül a fogyasztónak nem 

árusítanak.) Disszertációm jelen részében a vevők számosságát és alkuerejét vizsgálom.  

A nagykereskedelmi egységek, azaz a cash&carry üzleti modell alapú nagykereskedők, valamint 

a multinacionális kereskedelmi láncok képeznek egy kategóriát, melyeknek közös jellemzőjük, 

hogy a sörgyárakkal hosszú távon állnak kapcsolatba, lévén érdekeltek a szortimentükben tartani 

a termékeket, a fontosságuknak megfelelően pedig egyes söripari vállalatoknál kulcsfontosságú 

partner specialisták (KAM, azaz Key Account Manager) foglalkozik velük. Az üzletmenet 

részeként az előrejelzések, az esetleges kedvezmények és rabattok, valamint a szintúgy esetleges 

káresemények elszámolása tartozik a kapcsolattartás főbb feladatai közé. Ezen partnerek -az 

általuk vásárolt volumen okán- a promóciós termékek elérhetőségét biztosítandó, az esetleges 

ellátási lánc zavarok esetén, prioritást élveznek. A szállítmányozás direktben történik a gyár és a 

raktár között, az a (gyakran nemzetközi) szerződésben kerül rögzítésre, hogy milyen paritáson és 

melyik fél szállítmányoztat. Ezen nagykereskedelmi egységek között vannak magyar és külföldi 

tulajdonúak is, számuk ugyanakkor 20 körül mozog országosan. Alkuerejüket tekintve -szintúgy 

a volumen okán- kifejezetten nagy befolyással bírnak az ártárgyalások kimeneteire, ugyanakkor a 
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kereskedelmi kondíciók gyakran változnak, így az év közbeni, negyedéves forgalmi 

egyeztetéseken a gyáraknak lehetőségük van az esetlegesen felmerült költségeiket kompenzáltatni. 

A kiskereskedelmi egységek vonatkozásában elmondható, hogy a kiszállítás nem egyutas 

fuvarban, hanem többnyire ún. csillag-túrában történik, ami a logisztikai gyakorlatban a kisebb 

mennyiségek egy szállítóeszközre történő kiszerelését és kiszállítását jelenti. Ahogy a fentiekből 

is kitűnik, sem a rendelési volumen, sem annak gyakorisága nem indokolja direkt kiszállítás 

alkalmazását. A nagyker egységektől eltérően ezen boltok a promóciós anyagokból limitáltabb 

mennyiségekben részesülnek, ugyanakkor számosságuk okán a gyárak számára magas költséggel 

jár mindenhova marketing anyagok eljuttatni. Alkuerejük a gyárakkal szemben alacsony, 

számukra az ellátási lánc költségeinek minimális szinten tartása a fontos, azaz a vegyes értékesített 

termék profil miatt az árubeszerzésre fordított erőforrásokat a lehető legalacsonyabb szinten 

próbálják tartani. 

A fenti két kategóriától eltérően, ahol is túlnyomó részt az üveges és dobozos termékek értékesítése 

történik, a hotelek, az éttermek és kávézók, ill. pubok vonatkozásában a forgalom nagyrészét a 

hordós (ún. „keg”) értékesítés adja. A vendéglátó helyek a 25 és 50 literes hordókat megbontva 

tudják nyújtani fogyasztóiknak a csapolt sörök élményét. A logisztika szintúgy kisebb egy vevőre 

eső mennyiséggel kell, hogy dolgozzon, ami a készterméket illeti, ugyanakkor nem szabad 

elfelejtenünk ezen értékesítési helyek fontosságát: az értékesítést helyben támogató anyagok (POS, 

azaz Point Of Sale), amiket szintúgy ki kell szállítani, forgalomtól és márkától függően lehetnek 

poharak, egyenruhák, tálaló tálcák és csepptálcák, valamint napernyők és komplett ülőgarnitúrák. 

Ezen anyagokkal tudják magukat megkülönböztetni a csapolt sört árusítók a versenytársaiktól, a 

márkahű fogyasztók pedig szívesen fogyasztják logózott, vagy a teljes arculatot hordozó, ún. 

brandingelt környezetben a sörüket. A kategóriába tartozó vállalkozások száma kifejezetten 

magas, ugyanakkor csak némelyikük rendelkezik jó alkupozícióval, többnyire azok a helyek, ahol 

a sörgyártók számára is fontos a megjelenés.  

 

 

 

 

5.7 Beszállítók 
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Chikán a vállalatközi kapcsolatoknak 5 típusát különbözteti meg: az egyedi piaci kapcsolatot, a 

kooperációt, a stratégiai szövetséget, a közös vállalkozást és az összeolvadást/felvásárlást. 

(Chikán, 2008, p95). Az ő stratégiai megközelítésére alapozva értekezésemben a digitális 

integráltság fokát is vizsgálom, érdeklődésem fókuszában Stock és Seliger (2016) kutatására  

alapozva a digitális integráltság áll, amelynek három fázisát különböztetjük meg: horizontális 

integráció, ahol az egész vállalati tevékenység az értékteremtő lépések digitalizálásával kezdődik; 

a vertikális integráció, ami pedig a gyártósorok, ill. gyártástechnológia összekapcsolását jelentik, 

valamint a végponttól-végpontig történő mérnöki tervezés a folyamat részegységeire fókuszál, 

azaz az alapoktól kezdve a végtermékig fontos a digitális lét. Ezen hármas tagolás a fent említett 

ötös skála első három fázisának feleltethető meg, az együttműködés digitális aspektusából. A skála 

további két elemét nem tárgyalom, az ellátási láncban a különálló tagok együttműködését 

vizsgálom, igy a közös vállalatokat ill. egyesüléseket nem tekintem önálló lánctagoknak. 

A söripari beszállítók kategorizálását az általuk szállított termék/szolgáltatás alapján végeztem el, 

mert a Krajlic mátrix négyes kategóriái különböző stratégiákat igényelnek a vevői oldalról az 

ellátás biztosításának érdekében. 

 

4. táblázat Krajlic mátrix a söriparban 

Fontosság \ Kockázat Alacsony kockázat Magas kockázat 

Magas fontosság Befolyásolható termékek (pl. 

ICT eszközök) 

Stratégiai termékek (pl. alap- 

és csomagolóanyagok) 

Alacsony fontosság Rutin termékek (pl.irodaszer) Szűk keresztmetszeti 

termékek (pl. technológiai 

takarítószerek) 

Forrás: saját szerkesztés, Krajlic (1983) alapján 

 

Befolyásolható, azaz magas fontossággal bíró, ám alacsony kockázatot rejtő termékek esetén a 

limitált számú szállítóval való kapcsolattartás javasolt, a versenyhelyzet fenntartása és agresszív 

tárgyalási stratégia a sörgyárak részéről, így elmondható, hogy ellenére annak, hogy magas 

fontosságú termékekről beszélünk, a kapcsolat a tranzakciónális szinten tartandó, azzal a kitétellel, 

hogy a specifikációk és kereskedelmi kondíciók változatlanok. 
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Digitális integráltság tekintetéből a kategória nem kívánja az ERP rendszerek összekapcsolását 

sem, a tranzakciók online kommunikáció útján elvégezhetők. 

A beszállítók alkuereje alacsony, lévén termékeik helyettesíthetők egymással és homogének, 

ugyanakkor az esetleges piaci turbulenciák és világpiaci történések (lsd. kínai gyártók kapacitás 

kiesése a korona vírus okán) befolyásolhatják a szállítók önköltségét és raktárkészletének 

mennyiségét. 

Rutin, azaz alacsony fontossággal és alacsony kockázattal bíró termékek, ill. azok szállítói is 

könnyen versenyeztethetők és lecserélhetők, azok standardizálása javasolt, illetve a 

leghatékonyabb tranzakciós típus alkalmazása a beszerzési folyamatok költségeinek 

minimalizálása érdekében. 

Digitális integráltságukat tekintve ezen kategória tagjai az együttműködés alap fokán állnak, azaz 

a tranzakciók hatékony lebonyolítása a fontos, rövid távú adatkezelés jellemző. 

A beszállítók alkuereje kifejezetten alacsony, a termékek homogének és helyettesíthetők, ezen 

kategória gyakorlati beszerzése elektronikus aukciókon szokott történni, mivel jól specifikálható 

az elvárt igény és nem komplex. 

Szűk keresztmetszeti, azaz alacsony fontossággal bíró, ám magas kockázatot rejtő termékek köré 

azon tételeket soroljuk, amik ellátási zavara befolyással lehet a termelésre, evégett a vállalatok 

pénzügyi teljesítményére. A szűk keresztmetszet feloldása érdekében a specifikációkban a 

helyettesítő termékekre kell nagy hangsúlyt fektetni, azaz megvizsgálni, hogy amennyiben az 

anyagjegyzék egy tétele nem elérhető, úgy hogyan lehet azt minimális erőforrás felhasználással 

lecserélni és biztosítani a felhasználást. Ugyanakkor, amennyiben a fent említett helyettesíthetőség 

nem megoldható, úgy több beszállítóval tartandó fent a kapcsolat. 

Digitális integrációjukat tekintve a szűk keresztmetszeti termékek szállítói hasonlóságot mutatnak 

a befolyásolható termékekkel, azaz a tranzakciók nem összetettek és vállalatirányítási rendszerek 

integrációja sem szükséges, ugyanakkor az egyedi elvárások okán a tervrajzok, receptek, etc. 

online, valós időben elérhetőek kellenek, hogy legyenek. 

A beszállítók alkuereje a naprakész ismereteiktől függ, azaz alapvetően a termékek homogének 

lehetnek, de előfordulhat, hogy ha egy adott tétel nem helyettesíthető, akkor a beszállító 

erőfölénybe kerül a sörgyárakkal szemben, mivel terméke unikális lesz a piacon. 

Stratégiai. azaz magas fontossággal és kockázattal bíró termékek körébe a gyártáshoz szükséges 

anyagokat sorolom, ahol is a fenti három helyzettől -ahol is a versenyeztetés folyamatos opció, 
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annak csupán gyakorisága kérdéses- eltérően, ezen kategória a partneri együttműködés, mint 

stratégia javasolt az ellátási láncban. A stratégiai elemekre vonatkozó szerződéseket gyakran 

csoport szinten kötik a vállalatok, ennek részletes kifejtését lásd az értéklánc résznél tárgyalva. 

Digitális integrációja ezen stratégiai beszállítóknak a legmagasabb, a megrendelések és azon 

visszaigazolása zárt rendszerben történik, az előrejelzések és esetleges készlethiányok az 

összekapcsolt vállalatirányítási rendszerekben kerülnek jelzésre. 

A beszállítók alkuereje az elsődleges tárgyalásokon, amikor új termék kerül beszerzésre, akkor 

relatíve alacsony, ugyanakkor a partneri viszony kialakítása után lehetőségük van az árazás 

módosítására javaslatot tenni és a gyártók -az emelés mértékétől függően- kénytelenek elfogadni, 

amennyiben az emelés okozta költségnövekedés alacsonyabb, mint a partnerváltással járó 

tranzakciós költségek. 
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6. Söripari értéklánc 

 

6.1 Az értéklánc modell 

A söripar értékláncát a Porteri értéklánc Nagy (2017) által kiegészített verziójában használom, 

amely az Ipar 4.0 technológiák tevékenység specifikus megjelenését ábrázolja. Értekezésemben 

ezen ábra megoldásainak listáját bővítem, illetve a söripar specifikus technológiákat jelenítem 

meg. 

10. ábra Az ipar 4.0 összetevői a porteri értékláncba illesztve 

 

Forrás: Nagy, J.(2019): Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra, 167. sz. 

Műhelytanulmány , BCE, 34.o. 

 

A feldolgozást a támogató tevékenységek (a technológiai fejlesztés nélkül, mert azt az elsődleges 

tevékenységekhez csatolva értelmezem, valamint a beszerzés nélkül, mivel azt pedig a bemenő 

logisztika részének tekintem), a bemenő- és kimenő logisztika, termelés (a technológiai 

fejlesztéssel és beszerzéssel együtt) és egyéb, üzleti folyamatok vonatkozásában végzem. 
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6.2 Vállalati infrastruktúra  

Az elsődleges és támogató funkciók kontextusában is értelmezhető, az általános adatvédelmi és -

biztonsági kérdéseken túl a söriparban az iparjogvédelem (lsd. főzési receptek, élesztők 

milyensége), az üzemeltetés, a munka- és környezetvédelem, a tanácsadási és más, szolgáltató 

tevékenység tartozik ebbe a kategóriába. (Pesti és Nick, 2016) 

Globális virtuális védelemre szakosodott partnerével az AB Inbev olyan gyártási informatikai 

rendszereket és megoldásokat alkalmaz, ami a lehető leghatékonyabban védi meg adminisztratív 

és gyártási informatikai rendszereit a cyber támadásoktól, ami nem egy üzem leállását okozta a 

közelmúltban.2 

Az FMCG iparág előtt álló kihívások például a növekvő népesség miatti megnövekedett 

élelmiszer-igény, a klimatikus viszonyok átalakulása miatti megnövekedett vízigény és a termelés 

felfutása miatti növekvő energia-igény (FoodDrink Europe, 2016, Belgium). A környezeti 

szempontokat is figyelembe vevő fenntartható termelés, mint elvárás nem üzletág specifikus 

ugyan, ugyanakkor a kapcsolódó termékek és szolgáltatások körét is igen erősen meghatározza 

(Pakurár et. Al, 2018). Energetikai partnerével együttműködve a tervezés során, Longueuil-i 

gyárában a  Molson coors csoport a piacon elérhető, legújabb CO2 visszanyerő rendszert 

üzemelteti, ami egyszerre, valós időben kezel információkat az inputokkal és outputokkal 

kapcsolatban.3 

Későbbi kutatások arra jutottak (Atzori et al., 2010; Kortuem et al., 2010; Porter és Heppelmann, 

2014) , hogy  a fogalom kiegészült azzal, hogy az okos eszközök webes kapcsolódása tartalom-

érzékeny és azonosítható, érzékelhető és irányítható távolról szenzorok segítségével.  Az 

alapanyagokhoz (pontosabban, a vízellátáshoz kapcsolódóan) a sör-és üdítőipari alkalmazási 

példát Thompson és Kadiyala kutatásán keresztül (2014) mutatom be: A cella alapú hálózatokon 

az adatátvitel költsége az M2M technológiának (azaz géptől géphez, Machine-to-Machine) 

köszönhetően egyre csökken, a szolgáltatók eltérő üzleti modelleket alkalmaznak az adatforgalom 

alapú árazástól kezdve a kapcsolódások számáig. Ellenére annak, hogy magas beruházási 

                                                           
2 

https://www.anugafoodtec.com/media/en/redaktionell/aft_1/downloads_32/pdf_21/news_march_

2019/1_Pilsner_Kapersky_DE-c.pdf 

3 https://www.beveragedaily.com/Article/2018/10/24/Molson-Coors-to-construct-its-most-

modern-brewing-site-in-Canada 

https://www.anugafoodtec.com/media/en/redaktionell/aft_1/downloads_32/pdf_21/news_march_2019/1_Pilsner_Kapersky_DE-c.pdf
https://www.anugafoodtec.com/media/en/redaktionell/aft_1/downloads_32/pdf_21/news_march_2019/1_Pilsner_Kapersky_DE-c.pdf
https://www.beveragedaily.com/Article/2018/10/24/Molson-Coors-to-construct-its-most-modern-brewing-site-in-Canada
https://www.beveragedaily.com/Article/2018/10/24/Molson-Coors-to-construct-its-most-modern-brewing-site-in-Canada
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költséggel járnak, a rendszerek üzemeltetése rendkívül kedvező: biztonságos és karbantartott, 

további külön költség nélkül. Ez vezet oda, hogy az M2M technológiák miatt a 3G és 4G hálózatok 

gyorsan és rugalmasan terjednek (természetesen addig a pontig, míg egy még újabb technológia le 

nem váltja őket). A vízminőség alapvető kérdés a vizsgált iparágban, így ezen technológiát 

használva helyi eszközökkel összekötve, adott szenzorok képesek a vízminőség érzékelésére és 

eljuttatni ezt a kritikus információt az információs hálózat akármelyik tagjához. A működési 

hatékonyság elérése érdekében az okos gyár (smart factory, azaz valós idejű adattal dolgozó gyár) 

és a digitális gyár közötti három réteget kell megkülönböztetnünk: adattovábbítási protokollok; 

adat reprezentáció és prezentáció és adatértés és szemantika. A tapasztalati kutatások alapján 

(Shariatzadeh  et. al., 2016) nyitott standardok alkalmazása javasolt a felépítéshez, mert ez 

lehetőséget nyújt további erőforrások összekapcsolása. 

 

6.3 Emberi erőforrás menedzsment 

Stratégiai szempontból a jövőbeni Ipar 4.0 megoldások közül a HR az ipar 4.0 hatásainak egyik 

legjobban érintett vállalati területe. Vannak olyan munkakörök, amelyek, az automatizáció, 

robotizáció következtében teljesen megszűnnek (például egy saját magát kalibrálni képes 

töltőfejnél nincs szükség gép beállító szakmunkásra), vannak olyan munkaörök, amiket ezen 

változások támogatnak (példának okáért az okos szemüvegek segítik a komissiózással foglalkozók 

munkáját a helyadatok és egyéb információk megjelenítésével) és olyan munkaköröket is 

ismerünk, amelyeket az ipar 4.0 hívott életre, korábban nem léteztek (big data elemző vagy 3D 

tervező mérnök). A foglalkoztatási adatoknál említett trendek 

6.4 Technológiai fejlesztés 

A technológiai fejlesztést a korábban említetteknek megfelelően a logisztikai és termelő 

tevékenységeknél értelmezem. 

6.5 Bemenő- és kimenő logisztika 

1) Beszerzés (ill. alapanyag ellátás) 

a. Direkt, azaz termelési anyagok (alapanyagok és csomagolóanyagok) 

Direkt anyagoknak jelen értekezés szempontjából a sör előállításához és csomagolásához 

szükséges anyagokat tekintem. A komló, az ízesítők, élesztők, etc. központi beszerzési szervezetek 

által kerülnek éves szinten elemzésre, tárgyalásra, szerződésre, evégett – azaz a költséghatékony 

aggregált beszerzés okán – versenyképes áron. A víz tekintetében a gyáregységek saját fúrt 
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kutakkal dolgoznak, így ezen termék nem a világpiaci árakhoz kötött, hanem a helyi szolgáltatók 

árazásához, technológiáját tekintve is csővezetékes szállítmányozás jellemzi a fent említett 

tartályos, ill. ömlesztett szállítástól eltérően. A csomagolóanyagok beszerzése is a korábbiakhoz 

hasonlóan összevont, az üveg, az ahhoz kapcsolódó koronazár, a fémdoboz, a fém hordó, illetve a 

műanyag rekeszek, valamint műanyag palackok és fóliák szintúgy összevont szortimentként 

globális kategóriamenedzserek által gondozva, az adott gyáregységek összevont, éves igényeire 

kerülnek biztosításra. (Pesti, 2005) 

b. Indirekt, azaz termeléshez közvetetten kötődő anyagok 

Az indirekt anyagok a vállalati működés minden területén megjelennek, ám azok a vállalat 

életében eltérő fontossággal bírnak. Indirekt anyagként érthetjük a takarító szereket, a bútorokat 

és gépeket is. A Krajlic mátric besorolásainak megfelelően ezen anyagok menedzsmentje is 

elválik: az alacsony értékű vagy kis fontosságú anyagok tranzakcionális szinten kerülnek 

kezelésre, ahol is az ellátás biztosítása szükséges, nagy értékű ill. nagy fontossággal bíró tételeknél 

(pl. beruházások) pedig komplett mátrix csapatok együttműködésével kialakított versenyeljárások 

(tenderek) keretén belül kerülnek beszerzésre egyes tételek, ugyanakkor kivételt képeznek a 

csoportszintű beruházások, amiket egyes esetekben nem helyi, hanem csoport szintű technológiai 

szakemberek csapata intéz. 

c. Direkt, azaz termelési szolgáltatások 

Direkt szolgáltatások közé a vízkezelést és malátázást értem, amik a sörök alapvető 

karakterisztikáját határozzák meg. A vízkezelésre megbízott szolgáltatók hosszútávra kerülnek 

kiválasztásra, egyrészt a stratégiai szerepkör miatt, másrészt a technológiai beruházás igény miatt, 

valamint annak okán, hogy a vízkezelésnek része a keletkező szennyvíz menedzsmentje is. A 

malátázás, mint a gabonaszemek őrlése és csíráztatása, mint kiszervezett szolgáltatás, a főzési 

receptek tekintetében szintúgy összevontan kerülnek tendereztetésre és később leszállításra. 

Technológiai fejlesztésként ezen folyamatra az iparágban a következő példát látjuk: Technológiai 

berendezéseket szállító partnerükkel, Pedro Meoqui-i gyárában a Heineken csoport olyan 

üvegmosó berendezéseket üzemeltet, amelyek saját maguk szabályozzák a mosáshoz szükséges 

inputok mennyiségét és a szennyvíz mennyiségét is csökkentik.4 

                                                           
4 https://www.beveragedaily.com/Article/2019/11/20/Heineken-partners-with-KHS-to-open-one-

of-the-largest-breweries-in-

Mexico?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 

https://www.beveragedaily.com/Article/2019/11/20/Heineken-partners-with-KHS-to-open-one-of-the-largest-breweries-in-Mexico?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.beveragedaily.com/Article/2019/11/20/Heineken-partners-with-KHS-to-open-one-of-the-largest-breweries-in-Mexico?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.beveragedaily.com/Article/2019/11/20/Heineken-partners-with-KHS-to-open-one-of-the-largest-breweries-in-Mexico?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
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d. Indirekt, azaz termeléshez közvetetten kötődő szolgáltatások 

A közvetett szolgáltatások – a termékekhez hasonlóan- a céges működés minden területén 

megtalálhatóak, kezdve a logisztikai (szállítmányozás, anyagmozgatás, komissiózás, etc.) 

tevékenységektől a HR tevékenységeken (toborzás és kiválasztás, bérszámfejtés, coaching és 

tréningek, outplacement, etc.) át az ICT szolgáltatásokon keresztül (mint szerver üzemeltetés és 

hosting, vállalatirányítási rendszer üzemeltetés, eszközmenedzsment, infrastruktúra kialakítás, 

etc.) a létesítményüzemeltetési szolgáltatásokig (mint pl. takarítás, őrzés-védelem, recepció, 

műszaki karbantartás, irodaszer ellátás). Ezen szolgáltatások egy -akár historikus adatok, akár 

iparági benchmark alapján létrehozott – specifikáció alapján kerülnek versenyeljárás alatt 

beszerzésre, melyet szolgáltatási szint színvonal (azaz SLA, service level agreement), illetve 

kulcsfontosságú teljesítmény mutatók (azaz KPI, key performance indicator) szabályoznak. 

 

Az iparág beszerzési tevékenységét makrogazdaságilag pedig a következő trendekkel írhatjuk le: 

 Etnocentrizmus, azaz az értékesítési piaccal megegyező, helyi beszállítók preferenciája. 

Brányi kutatásában (Brányi, 2014) bemutatja, hogy a 2000-es években már megjelent az a 

szemlélet, hogy az áruházláncok figyelik a termék gyártójának az alapanyagait és azoknak a 

beszállítóit. Az FMCG ellátási láncban egy vevői orientáltságot mutat, a termékek nagy részénél 

a vevő feltételei a meghatározóak, pl. etnocentrizmus a magyar alapanyagú termékeknél. Ezen 

tulajdonság meghatározza például az élelmiszeriparban gyártó magatartását, elhivatottságát, de 

akár kormányzati szerepvállalás részeként is teljesítheti vállalását hazai termékek/szolgáltatások 

vásárlásával. 

 Függelmi viszonyok, azaz a gyártók erőfölénye a kisebb beszállítók/vevők felett. 

Ahogy Szegedi és Morvai írják tanulmányukban (2015), az ő vizsgálatukban az élelmiszeripari 

KKV-k körében az ellátási láncban a hatalmi pozíció (azaz a függelem) erőteljes kihatással van az 

együttműködések tartósságára, ill. a korszerű megoldások alkalmazási gyakoriságára is. 

Suryaningrat (2016) kutatása alátámasztja, hogy az agrártermékekre alapuló iparágakban a nagy 

tételben történő vásárlás jellemző, egyrészt az ellátás biztosítandó, másrészt pedig mennyiségi 

kedvezményeket elérendő, így ez is az erőfölény kiaknázásának bizonyítéka a lánc tagjai között. 

Párhuzamot vonva a zöldség - gyümölcs ellátási lánc felépítésével, ahhoz is hasonlónak 
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tekinthetjük a söripart: TÉSZ, Nagyker, kisker, kereskedelmi láncok (Szalay, 2010), ott is 

megjelenik a lánc értékesítési oldalán több szereplő. 

 

2) Időbeli és térbeli elosztás és áruterítés 

a. Alap- és csomagolóanyagok 

A korábban említett alapanyagok csoportszintű elosztása és ezen termékek terítése az éves 

termelési tervek havi, heti, napi, illetve műszakonkénti felhasználásának megfelelően kerülnek 

leszállításra, a gyáregységek ezen termékek raktározására szolgáló területre. (Az ilyen elkülönítés 

az alkoholos termékek jövedéki raktározása miatt fontos). 

b. Félkész-, azaz gyártás alatt lévő termékek 

A gyártás alatt levő termékek az üzemben mozognak, a termelési terv ütemezésének megfelelően 

(illetve gyárak között kerülnek szállításra adott technológiai fázisban, amennyiben azt a termelés 

folytonossága megkívánja és helyben nincs elérhető kapacitás, például vis maior tényezők miatt). 

c. Késztermékek 

A késztermékek, amelyek üveges, dobozos vagy hordós formában kiszerelésre kerülő cider vagy 

sör termékek, valamint műanyag palackban az alkoholmentes termékek, papírtálcákon (illetve 

egyes promóciók esetében papír rekeszben) kerülnek raklapokon tárolásra, az elosztást pedig az 

értékesítés számai, illetve a beérkezett megrendelések befolyásolják. (Szegedi, 2012) 

 

3) Készletgazdálkodás 

A késztermékek termelési tervéből kerülnek származtatásra az anyagjegyzékben (illetve a 

söriparban a receptben) foglalt komponensek (alap- és csomagolóanyagok) és azon mennyisége és 

ütemezése, figyelembe véve a raktárkapacitásokat, kiszereléseket és szavatossági időket is. A 

készletgazdálkodásra használt modelleket a vállalati stratégia alapján kialakított ellátási lánc 

stratégiai határozza meg, természetesen figyelembe véve a készletek pénzügyi mutatószámokra 

gyakorolt hatását, valamint az ellátás biztosításának mértékét is. A minimális rendelési 

tételnagyságot a multinacionális vállalatok igyekeznek saját igényeik szerint kialakíttatni, 

ugyanakkor élnek iparági standardok is, amelyek az ütemezést segítik mindkét tranzakciós 

oldalon. Egyes vonatkozó iparágakban ezen folyamatok hitelesítésére már a blockchain 

technológia használatos. (Szegedi és Malouin, 2018) 
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Technológiai fejlesztésként ezen folyamatra az iparágban a következő példát látjuk: Partnerével, 

egy adatelemzésre szakosodott céggel közösen olasz, holland, spanyol, lengyel és francia 

üzemeiben, a Heineken csoport a jelenlegi értékesítés és operációs tervezés („Sales & Operations 

Planning (S&OP) ) modell-ről egy integrált üzleti tervezésre (azaz Integrated Business Planning, 

IBP) modell-re vált. Ezen váltás több területen is érezteti majd a hatását, úgy mint a Mesterséges 

intelligencia alkalmazása ( azaz Artificial intelligence, AI) és gépi tanulás (azaz Machine 

Learning, ML)5 

Az „Ostorcsapás-effektus”, azaz előrejelzési és készletezési nehézségek okai Német és Bajor 

(2016) kutatásai alapján a következők: 

 előrejelzések bizonytalansága 

 nem-nulla átfutási idő 

 rendelési periódusok adottságai, időszakosság és rendelési tételnagyság 

 erőforrások és azokhoz való hozzáférés korlátai 

 árak változásának hatása a kereslet változására  

 

Az árak változásával kapcsolatban érdemes megjegyeznünk Major vonatkozó gondolatait, 

miszerint „ Az elmúlt években a sörfogyasztás az olcsóbb, nagybevásárlások során 

kényelmesebben és promóció keretében akciósan beszerezhető termékek irányába tolódott el 

Európa-szerte és átlagosnak mondható az a tény, hogy a sörtermékek kétharmadát kis- illetve 

nagykereskedelmi egységekben, míg a fennmaradó egyharmadot a HoReCa szektor valamely 

szolgáltatója (bárok, sörözők éttermek, egyéb vendéglátóipari egységek) értékesítették. (Major, 

2017, p71) Az igen magas fokú árérzékenység miatt az „ostorcsapások” megjelenéséhez 

hozzájárulnak a helytelen módon tervezett marketing tevékenységek, illetve a háztartások 

bevételeinek alakulása is. Az okok mellett a szakirodalomban a probléma megoldására használt 

modellezési és szimulációs eljárásokat is bemutatják a naiv becsléstől, a lineáris rendszer-

szimuláción át a különböző fokú autó-regresszív közelítéseken keresztül a fuzzy- és káosz-

elméleteken alapuló rendszerekig. Érdekesség, hogy anno, 1963-ban a korábban már említett MIT-

n a jelenség szemléltetésére találták ki a „Beer Game” játékot: a logisztikai rendszerek működését 

szemléltető játékukban egy viszonylag egyszerű ellátási láncot választottak alapmodellként: a sor-

                                                           
5 https://sctimes.io/news/article/24/6752 

https://sctimes.io/news/article/24/6752
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disztribúciót. A Beer Game a termelés es elosztás folyamatát négy szinten jeleníti meg: Termelő 

(gyártó), elosztó, viszonteladó, eladó. Jelen értekezés is ezt a felosztást egészíti ki a beszállítóval, 

ill. szűkíti le az üzleti tevékenységeket végző alanyokra. Itt jegyzem meg, hogy ostorcsapás 

effektushoz vezethet továbbá, ha a lánc résztvevői a tervező rendszereikből máshogyan értékelik 

az adatokat (Mandersetal, 2016), így az ipar 4.0 alkalmazásának kardinális kérdése, hogy az adatok 

minőségre és mennyiségre ugyanolyan módon kerüljenek értelmezésre. 

 

4) Raktározás, depó üzemeltetés, anyagmozgató gép üzemeltetés 

Az alap- és csomagolóanyagok, valamint a késztermékek vonatkozásában a gyárak ugyanazon 

eszközparkot használják, az anyagmozgató gépek a raklapokra kiszerelt (illetve ICB tartályokban 

tárolt) termékek mozgatását végzik. A kézi eszközök (a fizikai munkások szlengjében csak „béka” 

néven szereplő kézi emelésű targonca és egyéb kézikocsik) alkalmazása ritka, a megmozgatni 

kívánt mennyiségek okán a gyárak vezetése gáz illetve elektromos üzemű gépeket szokta 

alkalmazni. A raklapok hatékony emelése miatt alkalmazásra kerülnek hosszított, ún. dupla villás 

targoncák, valamint olyan megoldások, amelyek a magasra történő emelést hivatottak biztosítani. 

A gépek a munkabiztonság okán legtöbb esetben kamerával és jelzőfénnyel felszereltek, az 

üzemeltetés biztonságát (pl. hangjelzés egy korlátozottan belátható raktárszakasznál történő 

áthaladás előtt, ill. elsőbbségadás rendje) a vállalatok a raktári szabályzatokban szabályozzák. A 

raktárak kialakítása követi a logisztika hatékony működését, azaz a többnyire raklapokra rakatolt 

és zsugorfóliával rögzített termékek elkülönült, jól beazonosítható tárhelyeken kerülnek 

elhelyezésre, azok specifikus paramétereinek megfelelően (az állvány terhelhetőségét figyelembe 

véve egy esetlegesen a fém állvány teherbírását meghaladó súllyal rendelkező raklap a padozatra 

kerül betárolásra). A korábban említetteket kiegészítendő, az alkohol tartalommal rendelkező 

késztermékek jövedéki termék kategóriába tartoznak, így azok után jövedéki adó fizetendő. Az 

ilyen termékeket a gyártók a többi terméktől elkülönítve tárolják, meggátolva, hogy akár véletlen 

módon vételezés történjen vagy eltérés legyen a hatóság számára bevallott és a tényleges 

mennyiség között. 

A vállalati költségcsökkentési törekvések a raktári folyamatokban is megjelennek: egyes 

vállalkozások a belső anyagmozgatást szervezik ki, ugyanakkor a raktározás, mint ilyen a vállalat 

keretén belül marad, ugyanakkor más cégek pedig a raktárak (illetve lerakatok, depók) 

üzemeltetését külső partnerekkel végzik. 
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Az iparági szezonalitás nagyban befolyásolja a raktári kapacitások kihasználtságát is. Győrfi 

értekezése szerint (2006) Amennyiben a sör értékesítése az egyes hónapokban nem mutatna 

jelentős ingadozást, hanem egyenletesen oszlana el az év 12 hónapjában, úgy a vizsgált nyári 

hónapokra (június-szeptember, 4 hónap = 1/3 év) az éves volumen 33%-ka jutna. A nyári 

hónapokra jutó értékesítés az éves teljes volumen 39-43%-a, mely jelentős eltérés az egyenletes 

eloszláshoz képest. Az adatok alapján tehát kijelenthető, hogy a sör kiskereskedelmi fogyasztása 

jelentős szezonalitást mutat, a fogyasztás a nyári hónapokra, a június-szeptember hónapok közötti 

időszakra koncentrálódik. Mivel ezen fogyasztáshoz a kereslet-előrejelzés okán a raktárkészlet 

elhelyezéséhez az átlagot meghaladó kapacitásra van szükség, így az optimális logisztikai 

összköltség elérése érdekében többlet kapacitásokat kell a gyártóknak igénybe venniük, 

praktikusan logisztikai szolgáltatóknál, ill. logisztikai szolgáltató központokban (Kovács, Szabó, 

2018). Értekezésem fenti állitásainak alátámasztására a KSH Sörmérleg (letöltve: 2020. 06. 01.) 

statisztikáját használtam, ugyanakkor csak éves adatok állnak rendelkezésre, igy szezonális 

hatásokra vonatkozó következtetések nem vonhatók le. Az Eurostat alkoholfogyasztásra 

vonatkozó statisztikái (letöltve: 2020. 06. 01.) nyújtanak ugyanakkor az éves fogyasztás 

eloszlására vonatkozó támpontokat, de mivel értékeik szerint a megkérdezett felnőttek 30%-a nem 

fogyasztott alkoholt az elmúlt 12 hónapban, igy adataikat fenntartással kezelem. A szezonalitás 

problematikája iparági stratégiák összehangolását igényli, az ellátási lánc költségei abban az 

esetben lennének csökkenthetők, ha a költségek egyenletesen lehetnének az időben eloszthatók. 

Erre például -a hőtechnika rendelkezésre állása miatt – válasz lehet a melegen tartandó (ill. télen 

fogyasztandó termékek) gyártói portfólióba emelése. 

 

5) Szállítás, rakományképzés 

Az alap- és csomagolóanyagok szállítása – szerződéses megállapodástól függően- a beszállítók 

feladata, ugyanakkor a leggyakoribb, DDP paritás mellett megrendelt tételek szállítása és 

rakományképzése a partnerek felelőssége. A késztermékek jellemzően közúton teherautókkal 

kerülnek szállításra, az ízesítők fém rácsos tartályokban (ún IBC tartályok), az üvegek, dobozok, 

etc.pedig raklapon, rakatolva és fóliázva. Ugyanakkor a sörök különböző érettségi fokukban, a 

fent tárgyalt kapacitás problémákat feloldandó, tartályautóban kerülnek mozgatásra. 

Az üveges és dobozos késztermékek papírtálcára fóliázva, valamint raklapra helyezve 

szállítódnak, ugyanígy a hordós kiszerelések is. A raktárból történő kiszállítást megelőzően a 
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rakományokat a rakodási tervel egyeztetik, az előkészítést pedig a komissiózó kollégák végzik a 

rakodóterületre történő előkészítéssel. 

 

6) Szállítmányozás 

A megrendelőknek (nagy- és kiskereskedelmi egységek, HoReCa egységek) történő kiszállítást 

legjellemzőbben a sörgyárak végzik (illetve egyes esetekben a nagykereskedelmi egységek saját 

maguk szervezik a szállítmányozást). A kiszállítás direktben, azaz dedikált címhez, egyutas 

szállításként kerül leszervezésre, vagy amennyiben a feleknek úgy gazdaságosabb, úgy 

túraútvonalként kerülnek elosztásra a kisebb mennyiségek. (Pesti, 2016) 

 

7) Rendelés feldolgozás és azonosítás, valamint kommunikáció és ügyfélszolgálat 

A gyártókhoz beérkező megrendelések leadásának változó határidejei vannak, ugyanakkor bevett 

gyakorlat, hogy a kapacitások tervezése miatt az igények befogadása egy adott időszakra 

vonatkozik, a határidőt meghaladó igények a rákövetkező ciklusban kerülnek kielégítésre. A 

vállalatirányítási rendszerekben történik az igények végső rögzítése, mind az e-mailes, mind a 

telefonon érkezetteké. (Pesti, 2016b) 

 

8) Informatikai háttér, termék- és folyamat azonosítás 

Már az alap- és csomagolóanyagok szintjén (amelyek mezőgazdasági termékek) felmerül az 

azonosítás igénye, mind a pénzügyi elszámolás, mind a minőségügyi elvárások tekintetében. 

A gyártók megkövetelik a rakományok egyedi azonosítását, legyen az vonalkód, QR kód, RFID, 

EDI, főzet azonosító, raktári szám, etc. alapján. Mindezen azonosítók kezelésére nincs az első 

lépéstől az utolsóig egy informatikai megoldás használva, az egyes funkciók saját szoftvereikkel 

tartják számon ezeket az azonosítókat, vállalatonként eltérő ezen szoftverek vállalatirányítási 

rendszerrel történő összekapcsolása. Az eltérő szoftverek gyakorlatban történő hasznosítása és 

összekapcsolása, az Ipar 4.0-ban történő alkalmazása ugyanakkor a vállalatok számára még mindig 

nyitott, meg nem válaszolt kérdés. (Kurucz és Kovács, 2018) Az alkalmazott technológia 

függvénye, hogy a leolvasást elektronikus kapuk (EDI esetében), vonalkód olvasó (a vonalkód 

esetében) vagy scanner (a QR kód esetében) végzi. Az RFID tekintetében megjegyzendő, hogy a 

dolgok internete (Internet of things) a világban a csatlakoztatott objektumok egyedileg 

azonosítható hálózata, sztenderd kommunikációs protokollon keresztül (Infso and EPoSS, 2008), 
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amit először az MIT-n mutattak be, mint a világ fejlődési irányát, ahol a fizikai objektumok az 

internet segítségével beazonosíthatók RFID transzpondereken keresztül. (Schoenberger, C.R., 

2002) 

 

Technológiai fejlesztésként ezen folyamatra az iparágban a következő példát látjuk: Globális 

informatikai szolgáltató partnerükkel és automatizálási partnerükkel, Charlotte-i, Észak-karolinai 

üzemében a Sugar Creek gyártó söreinek töltés közbeni habzás okozta problémáira szenzoros 

érzékelést vezetett be és olyan mennyiségű és minőségű adatot gyűjtött saját tevékenységéről hogy 

azt mesterséges intelligenciával kell feldolgozniuk, amely folyamataikat nagymértékben javítja és 

csökkenti a hulladék és improduktív idő mennyiségét.6 

Az élelmiszeripari szakágazatok ellátási láncainak egyik specifikus ágát képviseli az FMCG 

szektor, ill azon belül is a söripar, így a romlandóság, termékvisszahívások potenciális lehetőségei 

a már meglévő fogyasztók megszerzése és hűségének fenntartása okán is fontosak. (Kozma, 

Pónusz, Tóth, 2018) Napjaink egyik alapvető elvárása lett, hogy amennyiben a gyártási vagy 

ellátási lánc-béli hiba miatt a termék nem kifogástalan állapotú (legyen az akár a beltartalom, akár 

a csomagolás hibája), a tömeges hiba esetén a gyártó értesítse a fogyasztót a rendelkezésre álló 

csatornákon, annak érdekében, hogy a termék visszahívásra kerüljön. A söripar specifikus volta 

miatt a tömeges hiba származhat mezőgazdasági alapanyagból, de akár a csőrendszer nem 

megfelelő működéséből/higiéniájából. Annak érdekében, hogy az azonosítás megfelelő legyen, a 

vállalkozások jó gyakorlata a kódolt információmegosztás felé mutat, azaz a gyártók a 

beszállítóktól a saját beszállítóik egyedi azonosítóit kapják meg és probléma esetén a lánc tagjai a 

velük direkt kapcsolatban álló tagot tudják értesíteni. 

Pakurár kutatása (Pakurár et.al. 2015) rámutat arra, hogy a zöldség- és gyümölcskereskedelemben 

(jelen értekezésben, mint az FMCG termékek egyik példája) a vevők, azaz az ellátási lánc végső 

tagjának számára a nyomon követhetőség fontos, ugyanakkor annak kevés adattartalma miatt (pl. 

származási hely mellett egyéb információ is feltüntethető lenne) pénzügyi többlet erőforrást nem 

allokálnak a megvételre. 

                                                           
6 https://www.bosch-india-software.com/en/explore-and-experience/ai-and-iot-help-perfect-

sugar-creeks-brew/ 

https://www.bosch-india-software.com/en/explore-and-experience/ai-and-iot-help-perfect-sugar-creeks-brew/
https://www.bosch-india-software.com/en/explore-and-experience/ai-and-iot-help-perfect-sugar-creeks-brew/
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Sachsenmeier (2016) kutatásában az Ipar 4.0-hoz kapcsolódóan a bionika eredményeit helyezi 

kontextusba, ahol is a szintetikus biológiát a szilikon chip feltalálásával köti a mérnöki 

tudományon keresztül az iparhoz. A vegyiparban az ún- „fehér biotechnológiának” hívott 

folyamatot már használják új folyamatok és nyersanyagok kifejlesztésére, fenntartható anyagok 

létrehozására, valamint másodgenerációs bio-üzemanyagok és mikroorganizmusok 

katalizátorként történő használatára, amiket korábban még nem tettek. A fentiek élelmiszeripari 

vonatkozását az új nyersanyagok létrehozása adja, azaz az innováció motorja lehet, annak 

mennyiségi/minőségi/költséggel kapcsolatos módosítása okán. A korábbiakban már említett, jövő 

orientált folyamatokban a gépezetek, a raktárrendszerek és termelési egységek együttesen kíber-

fizikai rendszereket alkotnak (Cyber-Physical Systems, azaz CPS). Ezen rendszerek 

okosgépeketés tároló eszközöket alkalmaznak, ahol a gyártóegységek képesek önállóan 

információt cserélni, tevékenységeket elindítani és egymást ellenőrizni is, független módon. A 

virtuális szenzorok (Földesi, Pozna, Precup, 2015) példának okáért a termelésben áramló anyagok 

észlelésében lehetnek hasznosak. Ezek az alapvető fejlesztése az ipari folyamatokban a gyártás, a 

mérnökség, az anyaghasználat és az ellátási lánc tevékenységeit mind-mind érintik. Az okos 

eszközök unikálisan azonosíthatók, státuszukkal, helyükkel és a számukra kijelölt célfeladat 

eléréséhez szükséges feladat alternatív megközelítéseivel együtt. A beágyazott rendszerek 

vertikálisan hálózatosodnak folyamatokkal (gyárakon és vállalatokon belül), horizontálisan pedig 

az értékteremtő folyamatok kapcsán, amelyeket –valós idejű adataiknak köszönhetően- a 

nyersanyag rendeléstől a termék kiszállításáig követni és irányítani lehet.  Az értékteremtő 

folyamatok fenti megoldása egyszerre hordozza magában a kettős értékteremtést: a fogyasztói 

dimenzióban a fogyasztói igény kerül kielégítésre (a gyors elérhetőség a gyors gyártás miatt), a 

tulajdonosi dimenzióban pedig a nyereség elérése alacsonyabb költségszinten. (Értekezésemben 

számos helyen használom a gazdaságosság és a jövedelmezőség kifejezéseket. A gazdaságosság 

fogalmát a gazdasági hatékonysággal azonosítom (Kay és Edwards, 1994 alapján), a 

jövedelmezőséget pedig a jövedelemtermelő képességgel (Chikán,2008 ) alapján ). 

Az „okos gyár” (azaz Smart Factory) projeként egy interdiszciplináris együttműködésként indult 

Németországban különböző ipari vállalatok és a kutatói közösség között. Ez volt az első európai 

vállalat-független kezdeményezés a modern ICT megoldások alkalmazására. (Zuehlke, 2010).  A 

tervezés és bevezetés csak egy heterogén környezetben tud végbe menni, mert itt van lehetőség az 

újelvárások, kihívások, hibák és kutatási prioritások megalkotására. A mechanikus, elektronikus 
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és kommunikációs standardizálás alapvető fontosságú a sikeres működéshez.  Ezek mellett az 

irányítási architechtúrák, programozás és IT biztonság kérdéskörei válaszolandók meg a kialakítás 

előtt. (Weyer, Fischer, 2015). 

Technológiai fejlesztésként ezen folyamatra az iparágban a következő példát látjuk: 

Vállalatirányitási szoftverek közül az AB Inbev leányvállalatok közül 27 különböző típust használ, 

ezért informatikai integrátor partnerükkel egy új rendszerre, a SAP S/4-re kezdték el lecserélni 

2018 márciusától. A várt eredmény, hogy az üzleti folyamatok hatékonyabbak legyenek, 

csökkenjenek a veszteség mutatók és a negatív trendekhez kapcsolódók. Ennek érdekében vállalati 

adatközpontokat (EDH, azaz enterprise data hub) hoztak létre és a Microsoft Azure szoftverrel 

készítik riportjaikat, elemzéseiket és ezeket felhőben tárolják.7 

 

Technológiai fejlesztés 

A logisztikai folyamatokat illetően, technológiai fejlesztési lehetőségként a következő táblázatban 

foglalt lehetőségeket látom, a szakirodalom feldolgozása után:  

 

5. táblázat A jelenlegi folyamatok és az Ipar 4.0 újításainak összehasonlítása 

Ipar 3.0 Ellátási lánc folyamat Ipar 4.0 

költség és kockázat 

csökkentés 

beszerzés fenntartható stratégiai 

szövetségek 

ellátásilánci teljes költség 

nézőpont 

elosztás web alapú erőforrás 

optimalizáció 

excel alapú számítások készletezés web alapú és összekapcsolt 

adatbázisok, valós idejű 

adatokkal 

RFID és hasonló technológiák raktározás intelligens járművek és 

raktárhelyek 

útvonal és időbeosztás 

optimalizáció 

szállítmányozás intelligens járművek és 

útvonalak 

                                                           
7 https://www.datanami.com/2019/04/11/from-big-beer-to-big-data-inside-ab-inbevs-digital-

transformation/ 

https://www.datanami.com/2019/04/11/from-big-beer-to-big-data-inside-ab-inbevs-digital-transformation/
https://www.datanami.com/2019/04/11/from-big-beer-to-big-data-inside-ab-inbevs-digital-transformation/
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ERP rendszerek egymás 

mellett, de nem összekötve 

rendelés feldolgozás összekapcsolt és 

automatizált  ERP 

rendszerek 

automatizálási fókusz ICT hátterük hálózati fókusz 

Forrás: Pesti, Nick, Lisec: Industry 4.0 from beer supply chain point of view 
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6.6 Termelés 

 

Az értekezés ezen részét a Dreher sörgyárak és a Szent András sörfőzde szakmai tájékoztatóira 

építve mutatom be, azokat felhasználva. Az értekezésnek nem célja a műszaki- és 

élelmiszertudományi tudományterületek munkásságának integrálása, a folyamat részletes 

megértése gazdasági szempontból járul hozzá az Ipar 4.0 megértéséhez, annak gazdaságra 

gyakorolt hatásához. 

Az illusztrációt azért választottam az elérhető szakirodalmi ábrák közül, mert komplexen 

szemlélteti a termék életútját, nevezetesen, hogy több mezőgazdasági termék hogyan alakul át 

alapanyaggá, félkész, majd késztermékké.  

 

1. ábra A sörfőzés folyamata 

 

Forrás: https://www.boraszportal.hu/beszamolo/sorkostolas-a-borok-mintajara-3423# 
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Az alapanyag-feldolgozás és malátázás 

 

Az árpát, illetve a friss és egészséges gabonaszemeket a malátázás készíti elő a sörfőzéshez. Aratás 

után egy-két hónapos tárolást követően vízben áztatják, kicsíráztatják az árpát, ezt követően 

aszalással szárítják, majd csírátlanítják. Így oldhatóbbá válik az árpában lévő fehérje, és olyan 

enzimek keletkeznek, amelyek révén a keményítő cukorrá tud alakulni a sörfőzéskor. Az egyes 

malátatípusok (pilzeni, karamell-, festőmaláta, amelyek más-más technológiával készülnek) 

megválasztása és arányuk beállítása döntő fontosságú a sör végső ízére, testességére, színére és 

aromájára nézve, illetve az őrlemény maga sem lehet durva, mert akkor nem járja át a víz, ill. túl 

finom sem, mert akkor pedig nem veszi fel a vizet és csomós marad. 

 

Cefrézés 

Az őrölt malátát kukoricadarával és speciálisan kezelt vízzel együtt cefrézik, azaz lassú 

felmelegítés mellett, 65-75 Celsius-fok hőmérsékleten vízzel keverik össze. A folyamat célja, hogy 

az őrölt malátában levő hasznos anyagokat, fehérjéket, még oldható keményítőt minél nagyobb 

mennyiségben kioldják, és az aktív enzimek segítségével cukorrá alakítsák, hogy beállítják a 

készítendő sör alkoholtartalmát. 

 

Cefreszűrés 

A sörcefrét megszűrik, ez a színsörlé, az oldott alkotórészek pedig az extraktok A cefrézés idejétől 

és hőmérsékletétől függ a sör színe és testessége. A szűrés után visszamaradt szilárd alkotóelemek 

még oldható részét egy kevés forró vízzel kioldják, ez - a borászatban is használatos szakzsargon 

szerint - a máslás. A visszamaradt törköly pedig állati takarmány. 

 

Komlóforralás 

 

Célja a sörlé besűrítése, illat-, íz- és színanyagok képzése, továbbá a komló keserűanyagok 

kioldása és átalakítása. A folyamat során a szűrt sörlevet a főzőházban felforralják és komlót adnak 

hozzá. Főzés közben a komló keserűanyagai kioldódnak, és az eredetileg kissé édeskés sörlevet 

keserűvé változtatják. A főzés ideje változó, általában másfél-két óra. A sörlevet a komlózás után 

különböző technikai megoldású szűrőkön leszűrik, és a lehető legrövidebb idő alatt lehűtik az 
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erjesztés hőfokára. Megjegyzendő, hogy az ipari gyártástechnológia a természetes komló mellett 

már komló pelletet is használ, illetve komló kivonatot is, amely megoldások magukban hordozzák 

az komló tulajdonságait, de felhasználásra készek.  

 

Örvénykád 

Ezáltal távolítják el a forró seprőt, amely során a sörlevet érintőlegesen az örvénykádba vezetik. 

A forgó mozgás következtében másodlagos áramlások hatására a seprő és a komlótörköly a 

kádfenék közepén kúp formában összegyülemlik, amely innen leereszthető, eltávolítható. 

 

Sörléhűtés és levegőztetés 

A forró sörlét az élesztővel történő beoltás előtt, az erjesztés kezdeti hőfokára hűtik és oxigénnel 

telítik. A hideg seprő kirakódik, majd élesztővel oltják be és levegőztetik, amely az élesztő 

szaporodáshoz elengedhetetlen tényező. 

 

A főzés lépései 

 

Erjesztés 

Az erjesztés célja átalakítani a sörlében lévő cukrokat etil-alkohollá és szén-dioxiddá a használt 

élesztő enzimjeinek segítségével. A folyamat az erjesztőpincében korábban erjesztőkádakban . 

napjainkban már inkább rozsdamentes erjesztőtankokban zajlik le. A hagyományos sörgyártás 

szakaszos (fő- és utó )erjesztésekkel történik. Az ízt és illatot befolyásoló melléktermékek az 

élesztő anyagcseréjének folyamán keletkeznek. Az erjesztés során első lépésként megtörténik a 

beélesztőzés, ezt követi a szaporodási fázis, majd a kondicionálóba történő szivattyúzás előtt 

lehűtik. Az erjesztéssel alkohol képződik, csökken az extrakt mennyiség, szén-dioxid keletkezik, 

csökken a sör pH-ja, ízanyagok és hab keletkezik. Ha a sörlé tetején levő fodros hab barna színű 

lesz és összeesik, akkor a főerjedési szakasz befejeződött, a sör leerjedt. Később a leerjedt sörből 

(amit zöld sörnek vagy fickósörnek is hívnak) elveszik a leülepedett élesztőt, ezután a még 

hidegebb kondicionáló tartályokba kerül, ahol folytatódik az érlelés. Mikor már kialakultak és 

megfelelően összeértek a sörre jellemző ízek, megszűrik 
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Kondicionálás 

 

A kondicionálás célja a maradék extrakt leerjesztése, ízhibák csökkentése, a sör hidegstabilizálása 

és tisztulása, illetve az élesztő kiülepedése. A kondicionálás előtt a sört hűtik, majd centrifugálják. 

A folyamat, kondicionáló tankban történik, hideg érleléssel 0-2°C-on. 

 

Szűrés 

A szűrésnek két fajtája van, a gyertyás- és lapszűrő típusok. A folyamatnak köszönhetően a sör 

csíratartalma csökken, tartóssága nő. Itt állítják be a végső paramétereket, azaz koncentrációt, 

CO2-t, színt, keserűértéket és habtartósságot. 

 

Pasztőrözés 

Kéttípusú pasztőrözési mód létezik a söriparban, az alagútpasztőr és a pillanatpasztőr. 

A a folyamat lényege a  gyakorlati csíramentesítés és tartósítás, célja a sörben esetlegesen 

jelenlévő, sörromlást okozó élesztő- és baktériumsejtek hővel való elpusztítása. 

 

Ászokolás 

Az ászokolás másnéven szépítőszűrés, amit kovaföldes, vagy szűrőkeretes megoldással végeznek, 

lényege, hogy a sört küllemre tegye vonzóvá, a reklámokból ismert ragyogó színűvé. Az ászokolás 

során a sört pasztőrözhetik is: egy-két percre kb. 62 Celsius-fokra melegítik a sört, elpusztítandó 

a visszamaradt mikroorganizmusokat, de ezzel ízek, aromák, illatok is elveszhetnek.  

 

Palackfejtés és palackozás 

A sört habmentesen fejtjük le az alaposan kitisztított, fertőtlenített hordókba vagy palackokba. A 

fejtést túlnyomás, úgynevezett „előfeszítés” alatt kell végezzük: a felhabzást elkerülendő szén-

dioxidot töltünk a hordókba vagy palackokba. A sörfejtés végeztével, hagyományos 

söröskupakkal, az úgynevezett koronazárral zárjuk le a palackokat. 
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Műszaki karbantartás és tisztítás 

 

A fenti termelési folyamatokhoz két további részfolyamat kapcsolódik szervesen, a műszaki 

karbantartás és a technológiai tisztítás. Ellenére annak, hogy ezek indirekt szolgáltatások, 

logikailag ezen részhez tartozónak gondolom, mert kevésbé specifikus feladatokat a technológiát 

üzemeltető sörgyári munkatársak is el tudnak látni, nem kell feltétlenül a piacról igénybe venni. 

 

A technológiai megoldások miatt nincs lehetőség a hosszas csőrendszerek állandó megbontására 

és tisztítás utáni összeszerelésére, az iparágban a helyszínen történő tisztítás (CIP, azaz Cleaning 

In Place) elterjedt. Lényege, hogy a főzeteknek és technológiai szegmensnek megfelelően savas 

vagy éppen lúgos kémhatású vegyi anyagokkal fertőtlenítik a csöveket. A folyamat azért 

kulcsfontosságú, mert annak alapanyaga vagy az általa el nem távolított szennyeződések olyan 

hibákat okozhatnak a sörökben, amik egy teljes főzetet tönkre tehetnek, jelentős pénzügyi kárt 

okozva. 

A műszaki karbantartási tevékenység az eszközök rendelkezésre állásához, termelési 

képességének megőrzéséhez járul hozzá. Megkülönböztetünk tervezett és nem tervezett 

karbantartásokat az időzítés szempontjából, ill. eseti helyzeteket kezelendőt és megelőzőt. A 

tevékenység erőforrás-igényes voltát talán az írja le a legjobban, hogy egyes vállalatok az 

automatizált megelőző karbantartás alkalmazásával kivitelezik, melynek lényege, hogy az adott 

teljesítési egység (munkaóra, futott km, etc.) elérésének közelében a cserélendő alkatrész, ill. 

anyag beszerzésre és kihelyezésre kerül, így -a logisztikából átvett „éppen időben” (JIT, azaz Just 

In Time) elv szerint- akkor kerül felhasználásra, amikor percre pontosan szükség van rá. 

 

3 dimenziós tervezésre és nyomtatásra szakosodott partnerével, Sevilla-i gyárában a Heineken 

csoport 3D nyomtatókat alkalmaz kézi eszközök és gépalkatrészek nyomtatására, amivel a leállási 

időket tudják csökkenteni, a készletet szintet, valamint olyan alkatrészek gyártásával, amelyek 

munkabaleseteket hivatottak megakadályozni, még a munkavédelmi mutatójukat is javítják.   

 

6.7 Egyéb, üzleti folyamatok 

A marketing és értékesítés (valamint értékesítés utáni) folyamatokra a termékfejlesztés, 

termékinnováció van erőteljes kihatással, a gyártástechnológia és logisztika változásai nem 
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gyakorolnak kardinális hatást az értékesítési vagy marketing stratégiák megvalósítására. A sörök 

új ízesítései, a csomagolóanyagok és design újabb változatai valóban segítik az értékesítést, ám 

ezen tevékenységek tekintetéből csak elektronikus, online támogatott folyamatok megjelenéséről 

beszélhetünk (amik a jelen értekezés alapját képező kérdőivben természetesen szerepeltek, mint 

általános üzleti ill. adminisztratív folyamatok). 

Minden POS (point of sales, azaz az értékesítés helye) élelmiszer és sör tranzakció elemzésére 

szakosodott startup partnerével az AB inbev csoport gyakorlatilag a sörcsapokat az internetre 

teszik és valós időben tudják lekövetni az értékesítés adatait. A fogyasztási adatok elemzésével  

vállalatra szabott üzleti javaslatokat tár fel a partnercég a sörgyártó számára, ami az értékesítés 

növelését célozza.8 

Az összegzés kontextusba helyezéséhez azt még tárgyalnunk kell, hogy az ipar 4.0-ról történő 

gazdasági egyeztetést először az USA kezdte meg, az okos gyártás vezetői koalícióban. Az ICT 

megoldások terjeszkedésével, a jövő gyártási folyamatai határozottan kevesebb emberi erőforrást 

igényelnek, mint most, hasonlóan a XIX. század kezdetéhez, természetesen a gyártásban dolgozók 

szemszögéből, az új műszaki megoldások (gépek) okán. A jövő okos termékeit szoftverek 

használatával gyártják majd, azaz a matematikai és mérnöki kutatások tömeges alkalmazásával.  

(Broy, Kargermann, Achatz 2010) A fent említett rendszerek technológiai fejlesztéseken 

alapulnak, amik összeérnek a gyakorlati alkalmazásban: egyrészről a beágyazott rendszerek 

alapvető technológiái, ahol az extra hatékony kis számítógépek integrálnak minden létező anyagot 

és tárgyat, ami érzékelhető, másrészről pedig a globális adathalmazok kifejezetten nagy 

mennyiségű adat feldolgozását és összekapcsolását teszik lehetővé. Ezen innovatív megoldások a 

gyártásban hozzájárulhatnak a vállalatok versenyképességének növeléséhez a költségek 

csökkentése vagy a bevételek növelése okán, az erőforrások jobb kihasználása miatt. 

Az ipari bechnmarkok az innováció alapjai, mert példának okáért az automotive ipar kölcsönözni 

tud megoldásokat más szektorokból, mint például anyaghasználat a repülőkben (fém alkatrészek 

újra hasznosítása, hulladék mennyiségének csökkentése, etc.)( Szegedi, Gabriel és Papp,2017), de 

a söriparban is találhatunk hasonló példákat. A csővezetékek tisztítása hasonló vegyszereket és 

technológiát igényel, mint az egészségügy, evégett azon iparág megoldásai potenciálisan 

                                                           
8 https://jewishbusinessnews.com/2019/06/13/worlds-largest-beer-company-ab-inbev-sets-up-

cyber-division-in-tel-aviv/ 

https://jewishbusinessnews.com/2019/06/13/worlds-largest-beer-company-ab-inbev-sets-up-cyber-division-in-tel-aviv/
https://jewishbusinessnews.com/2019/06/13/worlds-largest-beer-company-ab-inbev-sets-up-cyber-division-in-tel-aviv/
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hasznosíthatók lehetnek a söriparban is . Az ipar 4.0 hálózatok valós idejű adatokat szolgáltatnak 

a gépek működéséről. A nagy komplexitású rendszerek távolról is irányíthatók, evégett a kíber-

fizikai rendszerek az értékláncot az egész termék életciklus alatt kontrollálhatóvá teszik (Weyer; 

Fischer 2015). A söripar vonatkozásában ez a már tárgyalt foglalkoztatott munkaerő számának 

alakulását befolyásolja. 
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7. Hipotézisek összegzése 

 

Az első kutatási probléma, amire választ szerettem volna találni, az volt, hogy a beszállítók 

jelenlegi ellátási lánc fejlettségének és mélyebb integrációval kapcsolatos nyitottságának szintje 

még nem ismert a magyar söriparban, ennek meghatározása szükséges, mint a kiindulási helyzet 

felmérése, annak érdekében, hogy iparágra vonatkozó következtetéseket tudjunk levonni, illetve a 

jövőbeni fejlesztésekre tudományosan megalapozott javaslatokat tudjunk tenni. Evégett a kutatási 

kérdést úgy fogalmaztam meg, hogy „Mennyire integráltak a söripar ellátási lánc és termelési 

folyamatai digitális tekintetből a gyártók és beszállítóik között?”. Ezen integráció egyrészt a 

használt eszközökről, másrészt az összekapcsolt folyamatokról mutat egy képet, ugyanakkor a 

szakmai tevékenységekre és folyamatokra lebontott elemzés összesitése alkalmas arra, hogy 

holisztikus aspektusból kerüljenek a javaslatok megfogalmazásra. 

Első hipotézisem tehát: A söriparban a magyarországi termelési és ellátási lánc folyamatok 

többsége horizontálisan integrált digitális tekintetből. 

 

A második kutatási probléma, ami szakmai érdeklődésem okán foglalkoztatott, hogy a beszállítók 

az Ipar 4.0 megoldásokkal kapcsolatos iparági véleménye még nem ismert, ennek meghatározása 

szükséges, mint a kiindulási helyzet felmérése a saját maguk, ill. üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez. 

A kutatási kérdésem az, hogy egységes-e a söripari gyártók és beszállítóik véleménye az ipar 4.0 

megoldások alkalmazásáról? Úgy gondolom, hogy a kis- és középvállalkozások, amelyek 

többnyire magyar tulajdonossal és menedzsmenttel rendelkeznek, máshogy látják az előttünk álló 

digitális forradalmat, mint a tőkeerős, külföldi tulajdonossal és menedzsmenttel rendelkező 

multinacionális sörgyártók. 

A második hipotézisem az, hogy a söripari beszállítók -ellenben az ellátási lánc domináns 

tagjaival- nem látják az iparágban Magyarországon alkalmazottnak az Ipar 4.0 megoldásokat. 

 

A harmadik, jelenlegi értekezésben tárgyalt kutatási probléma az, hogy a beszállítók általában véve 

tőkehiánnyal rendelkeznek, így beruházás helyett a létező folyamataik karcsúsítása, azaz az adott 

folyamat azonos mennyiségű outputtal történő elvégzése okán a folyamat munkaidejének 

csökkentése tűnik szükségesnek a jövőbeni fejlesztések irányának meghatározásához, ám ez 
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jelenleg még nem ismert. Nem tudjuk, hogy melyik partnerük melyik megoldására nyitottak, 

viszont a kérdés megválaszolása annak fényében fontos, hogy az alkalmazással kapcsolatban 

elköteleződést váltson ki. A kutatási kérdésem az, hogy mi jellemzi a munkaidő csökkenésének, 

azaz az új megoldások alkalmazásának legfőbb forrását, honnan várják a beszállítók? Ezen forrás 

lehet versenytársuk, akit követniük kellene, új piacra lépők, akiket még nem ismernek, etc. 

Hipotézisem ezzel kapcsolatban az, hogy a munkaidő csökkenést, mint egy vállalati mutatót érintő 

hatást, a söriparban már jelen lévő vállalatoktól várják a beszállítói közösség tagjai. 

 

Negyedik kutatási problémám az, hogy a beszerzett berendezések értékállóságának felismerése 

alapvető fontosságú az operatív költségek tervezése okán a beszállítói bázis esetében is, így a 

karbantartási megoldások iránti nyitottság meghatározása szükséges a jövőbeni fejlesztések 

irányának meghatározásához, jelenleg ez nem ismert. Nincsenek arra vonatkozó információink, 

hogy a vállalatok melyik jellemzője az, ami alapján elkülöníthetők lennének a tanácsadással 

kapcsolatos affinitásaik. A kapcsolódó kutatási kérdés az, hogy a söripari beszállítói bázis mely 

vállalatai terveznek tanácsadást igénybe venni az ipar 4.0 gerincét, az új berendezéseket illetően 

automatizált megelőző karbantartással kapcsolatban? A kérdőivben megismerésre kerülő 

tulajdonságok közül a vevők számára legfontosabb, a minőségmenedzsment az előfeltevésem. 

Negyedik hipotézisem az, hogy az automatizált megelőző karbantartás témakörben azok a 

vállalatok terveznek tanácsadási szolgáltatást igénybe venni, amelyek rendelkeznek minőségügyi 

tanúsítványokkal. 
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8. Primer kutatás 

8.1 A kérdőív 

A kérdőívet 2018. decemberében véglegesítettem és témavezetőim jóvá is hagyták, így a 

tudományos aktivitásomhoz használt scientific.pesti@gmail.com –emailcímről került kiküldése 

egy, a Google Dokumentumok között tárolt kérdőív. A 350 szakembert elérő direkt e-mailes 

megkeresés mellett a LinkedIn szakmai közösségi portálon a Corvinus Alumni Klub (3739 taggal), 

a Magyar Üzleti Társaság (6478 taggal), a Procurement People Network (6725 taggal) 

csoportokban is közzé lett téve.  

A hozzávetőleg 17.000 potenciális válaszadó közül 111 választ rögzítettem, ami 0.65%-os arány. 

A kérdőív megosztásakor azokat céloztam meg, illetve kértem fel kitöltésre, akik hazánkban 

üzemelő multinacionális söripari vállalatok magyar beszállítói.  

Egy FMCG gyártó képviselője jelezte, hogy belső szabályzataik nem engedik külsős kérdőívek 

kitöltését. Egy söripari műszaki beszállító jelezte aggályait, hogy a válaszok gyűjtése és elemzése 

a GDPR rendeletnek megfelelően történnek-e és mivel az írásos megerősítésem ellenére sem látta 

ennek garanciáját, így megtagadta a kitöltést. Egy söriparigyártó kérése az volt, hogy a kérdőívben 

kötelezően kitöltendő mezők összessége legyen opcionális, mert a vállalati stratégiát érinti némely 

kérdés, így azokra még a nem tudja/nem válaszol opció sem elegendően biztonságos számukra. 

Válaszadó szakterülete kérdéssel kapcsolatban felmerült javítási javaslat: a korábbi kérdésben már 

szereplő felsővezetői szint okán ezen kérdés értelmezhetetlen felsővezetői szinten, mivel ott nincs 

szakosodás, az ügyvezető/vezérigazgató mindenért felel. Továbbá az energetikai/mérnöki 

kategória kimaradt, pedig a témában releváns. 

Mennyire gyakran használja a következő megoldásokat kérdéssel kapcsolatban felmerült javaslat: 

a ritkábban válasz további tagolása lehetőséget adott volna a gyakoriság jobb megismerésére. 

Milyen jellegű adatokat gyűjt az ellátási lánc folyamatokról, amikben érintett kérdéssel 

kapcsolatban felmerült javaslat: az összegző kategória, azaz a „mindhárom” opció feltüntetésével 

a válaszadók számára alternatíva lett volna az egyes, legfőbb adatgyűjtés melletti egyéb módszerek 

megemlítése is. 

Az adattisztítás folyamata során a GDPR értelmében és érdekében a válaszadók neveinek kódolása 

történt meg, CÉG1-CÉG111 értékkel. 
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8.2 A válaszadók jellemzői 

 

A cég foglalkoztatottainak létszáma 

11. ábra Foglalkoztatottak megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A válaszadók 54%-a 50 fő alatti vállalkozásnál dolgozik, 17%  végez munkát 50 és 100 fő létszám 

közötti munkavállalót alkalmazó cégnél, ill. a 100 és 400 fő létszámot meghaladó cégeknél 

ugyanannyi válaszadó dolgozik, ketten nem válaszoltak a kérdésre. 

A létszámadatok egyezést mutatnak egyrészt a Magyarországon regisztrált KKV-k, ill. mikro 

vállalkozások foglalkoztatásra adott adataival, valamint a logisztikában (pontosabban a 

szállítmányozásban jellemző családi vállalkozások alacsony létszámával), lsd. a vállalat 

tevékenységi területére vonatkozó kérdésre adott válaszok megoszlását. 

 

Vállalat ellátási láncbeli elhelyezkedése 

 

50 fő alatt / Under 50 person

51 és 100 fő között / Between 51 and 100 person

401 fő fölött / Above 401 person

101 és 400 fő között / Between 101 and 400 person

(blank)
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12. ábra Ellátási lánc funkció 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kitöltők több, mint 80%-a FMCG gyártó szolgáltató partnere, ami természetesen magába 

foglalja a HR szolgáltatásokat, az IT szolgáltatásokat, az ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat és 

többek között a logisztikai szolgáltatásokat is, evégett a kérdőívvel vizsgált sokaság az értekezés 

szempontjából releváns és valid. Majdnem 10% -os az FMCG gyártó cégek által adott válaszok 

aránya, ami az elemzésekhez szintúgy a vizsgált piacról ad képet.  

 

 

Szolgáltató (IT, HR, etc.) partnere FMCG gyártónak / Servicer (IT, HR, etc.) of the
FMCG manufacturer

FMCG gyártó cég  / FMCG manufacturer

Indirekt anyag beszállítója az FMCG gyártónak / Indirect material supplier of the
FMCG supplier

FMCG gyártó ügyfele / Customer of FMCG companies
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13. ábra Területi megoszlás 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A regisztrált székhellyel kapcsolatos megoszlás a Közép-magyarországi régió túlsúlyát emeli ki, 

ugyanakkor –a két hiányzó válasz mellett- tartalmaz válaszokat mindhárom nagy régióból. 

Magyarország területének felosztása az értekezésben már tárgyalt 3 nagy sörgyártó vállalat 

székhelye (Sopron, Budapest és Bőcs) miatti felosztásban készült, a megye vagy az EUROSTAT 

egyéb területi vizsgálati egységének szándékos mellőzésével. 

 

 

14. ábra Válaszadók hierarchiája 

 

Közép-Magyarország / Middle Hungary Nyugat-Magyarország / Westen Hungary

Kelet-Magyarország / Eastern Hungary (blank)

Felsővezető / C level manager Középvezető  / Manager

Szakértő beosztott / Professional
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Forrás: Saját szerkesztés 

 

A vállalati hierarchiát vizsgáló kérdésre a válaszadók több, mint fele jelölte meg, hogy vállalatának 

ő a felsővezetője, ill. több, mint egyharmaduk középvezető, azaz egy adott funkcionális egység 

vezetője. A felsővezetői magas számok értelmezéséhez szintúgy a tevékenységi területre adott 

válaszokat érdemes figyelembe venni, azaz ismét megjelenik a logisztikai szolgáltatók túlsúlya. 

 

 

15. ábra Válaszadó szakterülete 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

A válaszadók 58%-a az ellátási láncban tevékenykedik,  18% pedig az egyéb kategóriát jelölte 

meg, ami a kérdőív nem elég alapos szerkesztési hibája, ugyanis a mérnöki/üzemeltetési terület 

nem lett feltüntetve, így az erre a kérdésre választ adó, ilyen tevékenységű cégek az egyéb 

kategóriába sorolták magukat. A HR ill. IT területen dolgozók válaszaránya hozzávetőlegesen 

egyenlő, 10-10 %, kizárólag pénzüggyel foglalkozók aránya a válaszadók teljes populációjának 

még a 4%-t sem éri el. 

 

 

Ellátási lánc ( beszerzés, készletezés, szállítmányozás) / Supply Chain ( procurement,
inventory management, transportation)

Egyéb / Other

IT

HR
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16. ábra Minőségbiztosítási tanusítványok száma 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A válaszadók majdnem felének (48,65%) van egy minőségbiztosítási tanúsítványa, 42% 

rendelkezik 2 és 5 db közötti értékkel és 7% pedig 5-nél több tanúsítványt birtokol, 2 fő itt sem 

válaszolt. 

 

 

17. ábra Robotok száma a termelésben 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

0-1 2-5 5- (blank)

0-5

Nem alkalmazható vagy nem tudja  /Not applicable or do not know

6-10

51-100
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68% birtokol robotot a termelési tevékenységében, 23% viszont a nem alkalmazható/nem tudja 

opciót választotta, ami a kérdőív szerkesztésével kapcsolatban vet fel problémát, nevezetesen, 

hogy a nem alkalmazható és a nem tudja kérdéseknek külön opcióként kellett volna szerepelniük, 

ugyanis egy HR-es tanácsadó cég alkalmazhat robotokat az ügyfélszolgálatán, ugyanakkor 

termelési tevékenységgel nem rendelkezik. 

 

 

A „Mennyire gyakran használja a következő megoldásokat? How often do you use the following 

solutions?” kérdésre beérkezett válaszokat használtam a faktorok elkülönítéséhez, mivel az eredeti 

változók (118 db) magas száma ezt indokolta, ám törekedtem a legtöbb információ tömörítésére. 

Az SPSS szoftverrel elemzett adatokat a Microsoft Excel programba importáltam, azokat ott 

szerkesztettem össze. Ahogyan az a kérdésben felsorolásra került, számos olyan új, technológiai 

vívmányt (20 db) felsoroltam a kérdésben, amelyek mindennapjaink részei, ugyanakkor 

szakmailag az Ipar 4.0 alkalmazása felé mutatnak. 

 

8.3 A válaszadók klaszterei 

 

A kérdőívre adott válaszok megfelelő értelmezése érdekében az Ipar 4.0 megoldások 

használatának gyakoriságára adott válaszok feldolgozását végeztem el első lépésben. 

A felsorolt eszközök közé olyan, már korábbról is ismert ICT megoldásokat, ill. közösségi média 

megoldásokat is bele vettem, amelyekkel a válaszadók ICT témához való hozzáállása, ill. abban 

való jártassága is kimutatható. A faktor-elemzés okán végül öt olyan faktort tudtam 

megkülönböztetni, amelyekben az információ sűrítve, de nem elveszítve megjelenik.  

Az első csoportba azok a vállalatok tartoznak, amelyek már használnak ilyen jellegű megoldásokat 

adatelemzésre, számukra a feldolgozás és elemzés már a mindennapok része. A második 

kategóriába a robotikával foglalkozókat soroltam, azaz a megoldásokra (mint pl. 3D nyomtatás, 

etc.) adott válaszok arra engednek következtetni, hogy a válaszadó számára ismertek a robotika 

alapfogalmai, illetve a napi működésben találkozik robotokkal, ill. használja is őket, még ha nem 

is a saját operációjában. 
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A harmadik kategória a logisztikai megoldásoké, azaz egy szignifikánsan elkülönült csoport került 

megalkotásra azáltal, hogy az egy munkakörre, ill. tevékenységre jellemző megoldásokat hasonló 

tulajdonságokkal rendelkező válaszadók jelölték meg. Az RFID, ill. scannerek használata korábbi 

műszaki megoldásként már létezik a piacon, ugyanakkor a kérdésre adott válaszok rávilágítottak 

az adott, logisztikai szegmens korábbi technológiai fejlesztési folyamataira és a már meglévő 

eszközökre, amik jelen működési keretek között akár elavultnak is tekinthetőek. 

A negyedik kategóriát az irodai alkalmazások, ill. a digitális üzletvitel jelenti, azaz azon indirekt 

folyamatok, amelyek nem szorosan a gyártáshoz, ill. termeléshez és ellátási lánchoz kapcsolódnak, 

hanem a klasszikus Porteri-elmélet szerint másodlagos, kiegészítő tevékenységei egy vállalatnak. 

Azt láthatjuk, hogy az e- számlázás, ill. online kollaborációs eszközök ismertek és használtak, 

ugyanakkor csak a válaszadók egy csoportjánál. Érdekessége a válaszoknak, hogy a felhő alapú 

megoldások is ebbe a kategóriába tartoznak, mint vonatkozó kérdés, ugyanakkor használatuk 

jelentősen túlmutat a klasszikus adattárolási funkción. 

Az ötödik és egyben utolsó kategóriának a közönségkapcsolat, ill. ügyfélkapcsolat került 

megalkotásra, mivel a mobil alkalmazások és közösségi alkalmazások használata egy adott csoport 

előtt ismert és használt. Az automatizált ügyfélszolgálat, illetve digitalizált ügyfél-kezelés ilyen 

modern megoldása is jövőbe mutató, azaz, ha a vállalkozásuk az anyagmozgatás, a gyártás vagy a 

raktározás területén nem is használnak a korábbi ipari forradalmak vívmányain kívül más 

megoldást, a munkatársak ismerik az alkalmazásokat és a közösségi applikációkat is. A kérdőív 

szakmai vonatkozású volt, értelmezésemben az adott válaszok a munkahelyen, ill. munkavégzés 

közben használt eszközökre vonatkozik, nem a privát életből ismertekre. 
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A faktorok megismerése után az adatokat klaszterelemzésnek vetettem alá, amit ANOVA-val 

igazoltam, a darabszám miatt. (A faktorokra vonatkozó eredeti adatokat lsd. 5. sz. melléklet, szín 

kódos kiemeléssel.) 

 

18. ábra Klaszterelemzés és ANOVA validálás 

 
Adatelemzés Robotika Logisztika 

Irodai 

használat Közönségkapcsolat 

3PL - 

Szállítmányozás -0.48 -0.20 0.31 -0.31 0.69 

3PL - Raktár 0.01 0.15 -0.10 -0.43 -1.20 

Tanácsadó 1.53 -0.39 -0.21 0.39 0.51 

Adminisztratív -0.91 -0.10 -0.62 1.60 -0.08 

High-tech 0.16 3.94 0.40 0.51 0.50 

F 37.654 24.607 2.619 16.587 53.836 

Szig. <0,001 <0,001 0.039 <0,001 <0,001 

Éta 0.774 0.703 0.307 0.630 0.825 

Éta-négyzet 0.599 0.494 0.094 0.396 0.681 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Értekezésem műhelyvitájának egyik konklúziója a klaszter analízis kiszámítása volt. Ezt a 

dimenziócsökkentő eljárást a minta feldolgozásakor homogén csoportokba sorolás okán 

alkalmaztam. Az egyes klasztereken belüli adatok valamilyen dimenzió szerint hasonlítanak 

egymáshoz, és e dimenzió mentén különböznek a többi klaszter elemeitől. A korábban elvégzett 

komponens analízis adataira támaszkodva ezen dimenziók az Adatelemzés, a Robotika, a 

Logisztika, az Irodai használat és a Közönségkapcsolat voltak. A Hierarchikus klaszterelemzés 

módszerei közül az összevonót alkalmaztam, azaz az algoritmusban először minden egyes elemet 

külön klaszternek tekintettem és összekapcsoljam őket egyre nagyobb klaszterekbe, míg a végén 

egyetlen, az összes elemet tartalmazó klasztert kaptam. A variancia módszerének a Ward-féle 

eljárást alkalmaztam, ahol is azokat a klasztereket vontam össze, ahol az összevonás során a 

legkisebb a belső szórásnégyzet növekedése. A szórásnégyzetek egyenlőségét F-próba eljárással 

vizsgáltam. Mivel az F értéke tulajdonképpen a két MS érték hányadosa, ezért a a ’Mean Square’ 
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értékeknél a ’Between’ és a ’Within’ sorok esetében ezeket arányosítottam az egyes sorokra eső 

szabadsági fokok számával. A „degrees of freedom, röviden df” érték, azaz a szabadsági fokok 

száma adja meg, hogy hány változónk van. A csoportok közötti varianciák esetében – mivel öt 

csoportunk van - ez most 5-1, azaz 4. A teljes variancia esetében (Total) a szabadsági fokok száma 

az összes adat száma – 1, azaz 106 értékkel számolva 105. 

 A hatásnagyságot, azaz a vizsgált jelenség erősségét jelző kvantitatív mutatóként -mivel a 

csoportok korreláción alapulnak – az Éta-négyzetet használtam.  

Megállapítható, hogy e változó magyarázó ereje önmagában megfelelő, azaz az Éta értékből 

számított Eta2 („Eta-négyzet”) alapján az összefüggés erőssége az 5 klaszter esetében a 

következők szerint alakul egész százalékre kerekítve: Adatelemzés esetében 60%, Robotika 

esetében 49%, Logisztika esetében 9%, Irodai használat esetében 40%, Közönségkapcsolat 

esetében 68% ( a kerekítés nélküli, pontos értékeket a 18. sz. ábra tartalmazza). Az adatelemzés és 

közönségkapcsolat magas értékei kifejezetten magyarázzák a csoportképző változót, a robotika és 

irodai használat egymást megközelítő értékei még alkalmasak csoportképzésre, igy a logisztika 

9%-os értéke a táblázatban már a szignifikancia szint értéke miatt (a többi csoporttól eltérően , 

ahol is ezen érték <0,001, a logisztika esetében 0.039) is kiugró értéknek számit, külön faktorként 

történő szerepeltetését a komponens elemzésben készült lista indokolja, a klaszteremzés nem. 
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19. ábra A létrehozott klaszterek megoszlása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A létrehozott klaszterek azt mutatják, hogy a harmadik fél által végzett logisztikai szolgáltatások 

(röviden, 3PL, 3rd Party Logistics) esetében a közönségkapcsolat a legmeghatározóbb a 

szállítmányozással foglalkozók esetében, a raktározással foglalkozók között a robotika 

alkalmazása, a tanácsadó vállalkozások esetében az adatelemzési tevékenység, az adminisztratív 

tevékenységet végzők között az irodai alkalmazások használata, az ún. high-tech profilú 

vállalkozások esetében szintúgy a robotika alkalmazása az értékek jelentős része. 

Az elemzés eredményeképpen létrejött klaszterek az értekezés téziseinek adnak kontextust: 

dolgozatom a magyar beszállító-fejlesztés szakirodalmához szeretne hozzájárulni, igy a fent 

említett klaszterek a fejlesztési irányok, az együttműködések potenciálisan legeredményesebben 

megvalósuló útját jelzik, azaz segítenek megérteni, hogy egyes vállalkozások milyen területeken 

rendelkeznek nyitottsággal és felhasználói tapasztalattal. Ahogy a 19. sz. ábra is mutatja, példának 

okáért az adminisztratív profilú beszállítókkal a multinacionális sörgyártók az irodai fejlesztéseket 
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javasolt fejleszteniük (például az online kollaborációs megoldásokat), a tanácsadó beszállítókkal 

való további együttműködéshez pedig a big data elemzés lehet a fejlesztés egyik iránya. 

 

8.4 A versenyképesség akadályai az Ipar 4.0 területén 

Az válaszadók versenyképességgel, illetve. az ehhez hozzájáruló Ipar 4.0 megoldásokkal 

kapcsolatban a digitális írástudatlanságot 84 alkalommal, a pénzügyi támogatás hiányát 82 

alkalommal, illetve a Kutatási-, fejlesztési és innovációs támogatás hiányát pedig 76 alkalommal 

említették, mint a leggyakoribb akadályokat. A második legtöbbet említésre került csoport a 70 és 

40 említési gyakorisággal rendelkező akadályoké. A Hiányzó vagy elavult információs és 

kommunikációs technológiák (68 említés), az „Elavult termelési technológiák, folyamatok” (61 

említés) és a „Szakképzett munkaerő hiánya” 46-os darabszámmal tartoznak ide. A közepes 

említési gyakoriság arra utal, hogy a vállalatok saját jelenlegi gyártási/szolgáltatási tevékenységük 

kapcsán jeleztek versenyképességi akadályokat, azaz értelmezésem szerint nem csak az ipar 4.0 

kapcsán versenyképességet gátló tényezők, hanem a mindennapi működés során is. Mivel többes 

válaszadási lehetőségük volt a kitöltőknek, ezért érdemes megjegyezni továbbá, hogy a 

legkevesebb említéseket a szűkülő piaci lehetőségek (4 alkalommal említve) és a bővítési 

lehetőségek hiánya (5 alkalommal említve) kapták, mint akadály. Azaz ezen két komponenst látják 

a legkevésbé akadályozónak, mivel nem látják a saját piacukat szűkülni, illetve pontosan ismerik 

a rendelkezésükre álló bővítési lehetőségeket. A leggyakrabban említett tényezők egy érdekes 

trendre világítanak rá, ami értekezésem konklúzív mondata is lehetne: a jelenlegi magyar söripari 

beszállítók, amelyek a multinacionális sörgyártóknak szállítanak be, ill. szolgáltatnak egyrészről 

bevallottan nem értik a digitális trendeket (azaz ilyen tekintetben digitálisan írástudatlanok), mivel 

akár termelési folyamataik, akár adminisztratív teendőik online, valós idejű vagy esetlegesen 

automatizált megoldásokkal megtámogatottságát még a mai napig készítették el, ellenére annak, 

hogy látják, hogy a piac ebbe az irányba tart. A leglényegesebb következtetés ugyanakkor a 

pénzügyi és K+F+I támogatások hiánya okán az, hogy a vizsgált vállalatok nem belső kényszernek 

érzik a fejlesztést, hanem egy külső hatás eredményének, egy rajtuk kívül álló forrásból 

megtámogatandó és végrehajtandó feladatnak. A fenti támogatásokkal kapcsolatos hiányérzet 

visszaköszön a többi válaszban is, nevezetesen, hogy példának okáért a hiányzó vagy elavult 

információs és kommunikációs technológiák nem kellett volna, hogy a második leggyakoribb 

említési csoportba tartozzon, ha a vállalatok számára prioritás lett volna a saját erőből történő 
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fejlesztés. Mivel a vállalatok nem finanszírozzák meg maguknak a technológiai fejlesztéseket, így 

sem adott költségszint mellett hatékonyabban, sem adott termelési volumen mellett 

költséghatékonyabban nem tudnak szerepelni a piacon, ami akár már rövid távon is 

versenyhátrányt okozhat azokkal a cégekkel szemben, akik példának okáért a környező 

országokban ezen trendeket felismerték és tesznek a megvalósítás érdekében. A helyhez nem 

kötött tevékenységek esetében előfordulhat, hogy az Európai Unió belső piaca adta lehetőségekkel 

élve, a környező országok vállalatai kihasználják a szolgáltatások szabad áramlására vonatkozó 

korlátok leépítettségét és az országhatárokon átnyúlva kerülnek a magyar vállalkozásokkal 

szemben versenyelőnybe. 

A Cramer mutató szignifikancia szintje 0,013, azaz statisztikailag a kapcsolat szignifikáns, így a 

nullhipotézist, miszerint a változók között nincs összefüggés, elvetem. A mutató 0,276-os értéke 

gyenge-közepes kapcsolatot jelez. A kérdőívet kitöltők mindegyike megválaszolta mindkét 

kérdést, így két 111-es válaszadói minta képezi a kereszttábla-elemzésének alapját. A válaszadók 

elsődleges feladata annak megjelölése volt, miszerint mi a főtevékenysége, azaz az ellátási láncnak 

a sörgyártóhoz képest melyik irányban foglal helyet. Mindössze egy direkt anyag beszállító 

válaszolt, evidens módon a sörgyártó input oldaláról. A másik, output oldalról 3 válasz érkezett (a 

minta nagyságához viszonyított alacsony darabszám oka, hogy az értekezés alapját képező kutatás 

fókuszában az upstream, azaz input oldal állt), ugyanakkor ez a vásárlói oldal – a magyar gazdaság 

összetett volta okán- olyan tulajdonos által lehet képviselve, aki az ellátási lánc más szereplőinél 

megjelenik (például, ha egy maláta-gyártó rendelkezik pub-bal, és ki tudja használni a korábban 

kialakított üzleti kapcsolat előnyeit).  10 gyártó vállalat képviselője töltötte ki a kérdőívet, ami a 

három nagy sörgyár mellett a többi, hasonló jellemzőkkel bíró esetleges helyettesítő termék 

gyártójára utal (példának okáért üdítőital-gyártó az alkoholmentes sörök, illetve pezsgő az erősebb, 

bak sörök esetén). 8 Indirekt anyag beszállító osztotta meg a véleményét, az ő portfóliójukba a 

segédanyagok, logisztikai eszközök (pl. EUR raklapok, CHEP tálcák, etc.) tartoznak. 89-es 

darabszámmal a legnagyobb halmazt képviselve a gyártók szolgáltató partnerei jelennek meg, az 

üzleti folyamatok minden szegmenséből, úgy mint HR, IT, stb. 
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20. ábra A versenyképesség akadályai 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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8.5 Válaszadók ügyfélköre 

Az FMCG vevők számára vonatkozó kérdésre négy alternatív válaszlehetőséget kínáltam, 

elkerülve az egyik visszajelzésben említett aggályos területet, a vállalatok belső szabályzatai 

alapján tiltott pontos érték megadását. A kategóriákat 0 és 10 közötti darabszámmal kezdtem, ahol 

is a pár darabos említés pontosan a kutatás alatt álló területet, a söripari ellátási lánc domináns 

tagjait, a sörgyárakat jelenti. A 11-50-es kategória egy speciális, ám az előzőnél szélesebb körű 

szállítási/szolgáltatási kört jelent, az 51-100-as kategória pedig egy olyan inputot, amelyre a tágabb 

piac (azaz a lánc nem kizárólag gyártó szereplőinek) részére is termel/szolgáltat. A 101 feletti 

darabszám pedig egyértelműen egy iparági alapvető input biztosítására utal, egy olyan tényezőre, 

ami a vállalkozások jelentős részénél szükséges a tevékenységhez. (A hivatkozott adatokat lsd. 6. 

sz. melléklet). 

 

21. ábra FMCG ügyfelek száma szállítónként 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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kereskedelmi szerződésekben keresendő (azaz egy hotel, étterem vagy kávézó általában egy gyártó 

termékeit forgalmazza), a százas szám pedig egy integrátori funkcióval, ill. egy széles portfólióval 

rendelkező nagykereskedőre utal. A gyártó cégek vevőinek száma a fent említett nagyker, kisker 

és horeca üzletekre utal, gyakoriságában is ezt az elosztást követve (azaz egyes gyártók csak 2 

vevővel állnak kapcsolatban, egyesek pedig 11 és 100 közötti kereskedelmi egységből álló 

hálózattal, hatan pedig százas elemet meghaladó ügyfélszámmal rendelkeznek. Indirekt anyag 

beszállítók közül egy válaszadónak van 10 alatti ügyfélszáma (ami a fent már említett iparág-

specifikus inputra utal), egy másiknak 11 és 50 közötti ügyfélszáma, szintúgy egy haladja meg a 

100-as elemszámot, a leggyakoribb ugyanakkor az 51 és 100 érték közötti vevő szám, ami azt 

mutatja, hogy nem alapvető, ugyanakkor fontos input biztosítója a cég. A szolgáltató partnerek 

megoszlása hozzávetőleg egyenletes eloszlást mutat, azaz megegyező arányban szolgáltatnak egy 

kis darabszámú körnek (azaz ők is iparág specifikusak, mint például HACCP minősítés, 

csőrendszer CIP fertőtlenítés, élesztő-tenyésztés, etc.), 11 és 50 közötti darabszámú halmaznak 

(mint például alapanyagok, amelyek iparágakon átnyúlnak), 51 és 100 közötti darabszámú 

halmaznak (csomagolóanyagok, amelyek iparágakon átnyúlnak) és 100 feletti darabszámú 

halmaznak (amik lehetnek akár szállítmányozásból adódó magas ügyfélszámok vagy gyártás 

rányitási rendszer-támogatást használó cégek, etc.) 

Összességében az iparág-specifikus szolgáltatások és termékek jelentős részt képviselnek, 

ugyanakkor azon termékek és szolgáltatások mennyisége sem elhanyagolható, amelyek 

vállalatokon átmutatnak és az ellátási lánc több résztvevőjéhez kapcsolódnak. 
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9.  Hipotézisek elemzései 

9.1 H1 

A vállalati logisztikai tevékenységek közül a beszerzést négy részre osztottam az elemzésemben, 

nevezetesen alapanyag, csomagolóanyag, indirekt anyag és indirekt szolgáltatás részre, annak 

érdekében, hogy mind a termékbe beépülő, mind az ahhoz közvetve kapcsolódó beszerzések 

forrásait, az ilyen jellegű partnerek integrációját vizsgáljam. 

A digitális integrációt a vállalati tevékenységgel vetettem össze, mint a kereszttábla két változója. 

A digitális integráció négy részre osztott skálájának kezdő, komplexitás tekintetéből 

legegyszerűbb opciója az, hogy a folyamat semennyire nem integrált. A következő, 

többlettartalmat hordozó lehetőség, hogy horizontálisan integrált, majd vertikálisan integrált, a 

legkomplexebb opciót pedig a „végponttól végpontig tartó tervezéssel lett kialakítva” válasz 

kínálja. A vállalati főtevékenységeket a szolgáltató (azaz indirekt szolgáltatást végző), az indirekt 

anyag beszállító, direkt (azaz alapanyag) beszállító és gyártó. Mivel a válaszadás opcionális volt, 

így nem minden kérdésre válaszoltak a válaszadók, evégett a kereszttáblákban szereplő elemszám 

változó. A nominális skálák kereszttábla elemzésekor a cramer mutatót vizsgáltam minden 

nullhipotézis és hipotézis esetében.  

 

22. ábra Alapanyag beszerzés - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Alapanyag beszerzés tekintetében 82 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke <0,01, 

azaz statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre kerül, 

miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,479, azaz közepes 

erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

Az elemzés legalacsonyabb elemszámát a direkt anyag beszállítói bázis adja, mindössze egy válasz 

érkezett, ám azon beszállító saját (illetve a gyártóval közös ) folyamatait végponttól végpontig 

történő mérnöki tervezés eredményeképpen alakította ki. Az alapanyagok tekintetében a 

cégcsoportok gyakorlata nem a külön jogi entitások és gyárok egyéni beszerzéseit preferálja, 

sokkal inkább az összevont, akár globális volumenek okán a „bulk buy”, azaz nagy tételben történő 

vásárlást. Ennek okán pedig az összevont termelési tervből származtatott igények adják meg a 

volument, a beszállítók pedig ezt árazzák be a kialkudott szállítási metódusnak és paritásnak 

megfelelően. Azaz ebben a beszállítói kategóriában a digitális integráltság magas foka indokolt és 

reális. A gyártók közül ugyanezt a fejlettségi fokot (azaz a végpontig tartó tervezést) egy válaszadó 

erősítette meg, másik pedig, hogy az ő alapanyag beszerzési folyamata vertikálisan integrált. Az 

integrációs szint alapkövét három gyártó vallotta sajátjának, azaz ők horizontálisan integráltak 

ezen a téren. Indirekt anyag beszállítói kategóriában hét válaszadó közül egy nem tartja 

integráltnak semennyire a gyártóval való kapcsolatát, ami egy tranzakcionális, kevésbé fontos 

üzleti kapcsolatra utal. Hat beszállító viszont horizontálisan integráltnak véli kapcsolatukat, azaz 

a klasszikus ellátási láncbeli felépítést követi. A Szolgáltató partnerekkel való együttműködésben 

15 válaszadó nem tartja semennyire integráltnak az alapanyag-beszerzést a gyártóval, itt a vállalati 

funkciók elválnak, az erőforrások nem oszlanak meg. Végponttól végpontig történő tervezést nem 

említettek a válaszadók, a vertikálisan integrált opcióra egy válasz érkezett, ezen válaszadó 

valószínűleg stratégiai kapcsolattal rendelkezik a gyártóval. Az 53 horizontálisan integrált 

válaszadói érték azt jelenti, hogy alapanyag beszerzés tekintetében a szolgáltatók az általános, 

szolgáltató-gyártó felépítést követik ellátási láncukban, horizontális integrációjuk egymással 

összeérő informatikai rendszereket jelent, ugyanakkor ezek nem integráltak és nem kapcsolódik 

hozzájuk valós idejű adatelemzés, ami a folyamatot gyorsítaná. Az alapanyagok, mint árpa, búza, 

élesztők, aromák, etc. beszerzése vonatkozásában tehát a folyamatok nagyrésze horizontálisan 

integrált digitális aspektusból. 
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23. ábra Csomagolóanyag beszerzés - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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digitális integráció jelen esetben a megosztott adatok együttes kezelését, a tervek közös 

létrehozását, a készletek közös elemzését jelenti. 

Indirekt anyag beszállítók és gyártók egyenlő arányban, 5-5 válasszal kerültek képviseletre, 

ugyanakkor a válaszok megoszlása eltérést mutat: a gyártók közül egyik sem gondolná, hogy 

valamilyen szinten ne lennének integrálva ezen folyamatai, míg indirekt beszállítók a végpont 

közötti tervezést nem jelölték meg. A két kategória legmagasabb értékei (3, ill. 4 válasz) a 

horizontális integráció irányába mutatnak, míg a gyártók oldalán 1-1 válasz tükrözi a fejlettebb 

integrációs lépéseket (vertikális, ill. teljes integrációt) digitális vonatkozásban, a beszállítói 

oldalon pedig egy válaszadó nem értékelte digitálisan integráltnak ezen folyamatot a gyártóval. A 

csomagolóanyag beszerzési folyamat esetében 15 szolgáltató véleménye szerint együttműködésük 

a sörgyárral nem tekinthető digitálisan integráltnak, 53 válaszadó szerint ugyanakkor 

horizontálisan az. Mivel ezen érték a legmagasabb az összes adat közül a kereszttáblában, ezért 

arra következtetek, hogy a legjellemzőbb csomagolóanyag beszerzési együttműködés a 

horizontálisan integrált, azaz a szállítmányok leíró és tartalmi adatai cserélnek gazdát, illetve a 

készletinformációk mindkét vállalat rendszerében megjelennek az üveg palackok, a fém dobozok, 

a fém hordók, és a felhasználandó műanyag fóliák, valamint raklapok tekintetében. 

 

 

24. ábra Indirekt termék beszerzés - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Indirekt termék beszerzés tekintetében 84 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke 

<0,01, azaz statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre 

kerül, miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,4 , azaz gyenge-

közepes erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

Indirekt termék beszerzése esetén (amely lehet akár a termelésben vagy logisztikában használt gép 

vagy IT berendezés, de akár az üzemeltetéshez szükséges további eszközök sokasága is) direkt 

anyagot beszállító partner teljesen integráltnak látja a láncot, ez arra enged következtetni, hogy 

logisztikai és teljes üzemeltetési tevékenységeikről megosztásra kerülnek az adatok és a következő 

termékek beszerzése is közös csatornán történik, annak érdekében, hogy a tevékenységhez 

szükséges input megfeleljen az adott termékkörrel szemben támasztott követelményeknek. 

A gyártók közül hárman ilyen tevékenységeiket horizontálisan integráltnak látják és 1-1 

darabszámmal vertikálisan is integráltnak, valamint teljesen integráltnak is. A válaszok alacsony 

darabszáma azt mutatja, hogy ezek a láncok egyediek, nem jellemzőek. Indirekt anyag beszerzés 

tekintetéből két válaszadó szerint nem integrált folyamatokat alkalmaznak, hat válasz szerint 

viszont a horizontális integráció az, ami jellemzi együttműködéseiket. Ezen horizontális 

integrációs leggyakoribb válasz jelenik meg a szolgáltatók esetében is, magas, 53-as elemszámmal 

elmondható, hogy a szolgáltatók szerint is van digitális integráció a partnerek között, még ha annak 

foka alacsony is. A 15-ös darabszám, amit az integráció hiányára utal, bizonyára a krajlic-mátrix 

egyik alsó negyedében feltüntetendő kapcsolatra utal, miszerint annak sem ellátási kockázata, sem 

pénzügyi szempontú kockázata nem kritikus a gyártó tevékenységéhez. 

Az indirekt termék beszerzést tehát a gyártók és azok partnerei horizontálisan látják integráltnak, 

itt is megjelenik a korábban tárgyalt folyamatos digitális együttműködés, ugyanakkor nem éri el a 

közös tervezés mélységét, maximum a közös online kollaboratív eszközök használata jellemző. 
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25. ábra Indirekt szolgáltatás beszerzés - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Indirekt szolgáltatás beszerzés tekintetében 89 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke 

<0,01, azaz statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre 

kerül, miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,364, azaz 

gyenge-közepes erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. A direkt anyag 

beszállítók és gyártók együttműködésének vonatkozásában egy válasz érkezett, az viszont -a 

korábban elemzettekhez hasonlóan- végponttól végpontig értelmezi a közös indirekt szolgáltatás 

beszerzést is. Megjegyzendő, hogy ezen unikális érték ismétlődése arra mutathat rá, hogy vannak 

olyan tevékenységek, amiket a gyárak kiszerveztek, ill. cégcsoporton belül saját termelő 

vállalatokat hoztak létre egyes összevont szükségletek kielégítése érdekében. Ilyen példának 

okáért a maláta-gyártás, amely külön jogi entitás alatt működik, ugyanakkor a cégcsoporton belül 

elfoglalt pozíciója okán a gyárral annyira integrált működéssel rendelkezik, hogy ez 

megkülönbözteti az ellátási lánc többi tagjától. A gyártók az indirekt szolgáltatások beszerzésére 

többségében (4 válasz az 5-ből) horizontális integrációként aposztrofálják ellátási lánc 

kapcsolataikat, egyedül egy érték szerint inkább vertikálisan integrált. A gyártók ilyetén 

véleménye a beszerzett tételek vonatkozásában azt mutatja, hogy a digitális kapcsolattartás és 

adatcsere működik, ugyanakkor többségében ezen a téren sem létesítettek semelyik szolgáltatóval 

szorosabb, partneri viszonyt. A szolgáltató partnerek közül van négy, amely teljesen integráltnak 
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éli meg az ellátási láncát, itt olyan digitális téren működő vállalatok együttműködésére utaló 

válaszokat látunk, amelyek a termeléshez kapcsolódnak, példának okáért online főzőház-

felügyeleti szolgáltatás vagy valós idejű anyagmozgató-gép üzemeltetés. A válaszadók egy kisebb 

része (13 válasz) szerint nincs integrált tevékenységük a gyártóval, viszont – a már korábbi 

beszerzési területeknél megismert trendnek megfelelően- 58 válaszadó szerint együttműködésük 

igen is integrált digitálisan, amit standard adatcserék, információ megosztásra utaló tevékenységek 

és közös adatbázisok jellemeznek. 

 

26. ábra Időbeli fizikai elosztás - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Időbeli fizikai elosztás tekintetében 85 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke <0,01, 

azaz statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre kerül, 

miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,444, azaz közepes 

erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

Az időbeli fizikai elosztási tevékenységre, azaz a szállítmányozás tervezésének integráltságára és 

a vállalati főtevékenységre vonatkozó változókból képzett kereszttábla nem tartalmazza a 

vertikális integrációt, mert az nem tartalmazott elemeket, így nem része a statisztikai sokaságnak, 

ezen tevékenységre vonatkozóan nem volt releváns a válaszadók szerint. A direkt anyag beszállítói 

vélemény szerint (amely a korábbiakhoz hasonlóan 1 db) ezen tevékenység is végpontig integrált 
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a saját üzleti vonatkozásukban, ami a korábban már tárgyalásra került éves összevont mennyiség 

okán a kiszállítások pontos ütemezése miatt kulcsfontosságú és valóban stratégiailag fontos, így 

érthető ezen tevékenység digitálisan fejlett volta. 

A gyártók véleménye nem mutat egységes képet, az adatok alapján egyes partnereikkel egyáltalán 

nincs integrált ilyen tevékenységük, egyes partnereikkel (2-es elemszámmal) viszont teljesen 

integrált az együttműködésük és vannak olyan beszállítóik, akik esetében (3 válasz) a kapcsolat 

horizontálisan integrált. Indirekt anyag beszállítók közül kizárólag egy válasz szerint nincs 

digitálisan integrált folyamatuk időbeli fizikai elosztásra, a további 6 válaszadó a horizontális 

integráció trendjét erősítette meg. Ugyanezen trend figyelhető meg a szolgáltatók vonatkozásában, 

azaz 57 válasz érkezett a horizontális digitális integrációra (ugyanakkor 13 válasz szerint 

semennyire nem integráltak, ill. 1 válaszadó szerint saját tevékenységük a gyártóval teljesen 

integrált). 

Az időbeli elosztás tervezésében az összes válasz több, mint 77%-a horizontális integrációhoz 

kapcsolódott, jelen tevékenység vonatkozásában is ezen integrációs szintet tekintem általánosnak. 

 

 

27. ábra Térbeli fizikai elosztás - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Térbeli fizikai elosztás tekintetében 85 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke <0,01, 

azaz statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre kerül, 

miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,391, azaz közepes 

erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

Mivel a térbeli elosztás egyenesen korrelál az időbeli elosztással, ezért a válaszok száma és 

eloszlása is nagyon hasonlóan alakul, az egyedüli különbség, hogy a szolgáltató partnerek közül 

egyikük ezen tevékenységet a horizontális szintnél magasabbra, a teljesen integrált szintre sorolta 

be, így az első érték ebben a táblázatban csökkent, a második pedig nőtt, ugyanakkor ez a korábban 

említett trendet nem változtatja meg. 

 

28. ábra Depó üzemeltetés - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Depó üzemeltetés tekintetében 80 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke <0,01, azaz 

statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre kerül, 

miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,627, azaz közepesnél 

magasabb erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

A depó, azaz raktárhely (vagy lerakat) üzemeltetésében jellemző trend a VMI (vendor managed 

inventory, azaz beszállító által menedzselt készletezés) alkalmazása, a készletekről rendelkezésre 

álló információk gyűjtése, kezelése és elemzése az ipar 4.0 megoldásokkal valós idejűvé és emberi 

beavatkozásoktól mentessé tehető adott termékek esetében. A direkt anyagok beszállítói egy 
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válasszal szerepelnek a kereszttáblában, vertikálisan integrált folyamattal, ami a korábban teljes 

integrációra adott válaszok fényében meglepő. Az válaszadói preferencia megváltozásának 

indokát a termék milyenségében látom, azaz függően attól, hogy mely direkt anyagról beszélünk, 

felmerül annak a kérdésköre, hogy egy egészségügyi szabályozásnak vagy jövedéki 

szabályozásnak való megfelelőség biztosítását a lánc egyik tagja megtartja saját feladatának és 

felelősségének, a digitális integrációt nem engedi ezen területen alkalmazni mélyebben. A gyártók 

képviselői a skála mindkét végletét jelölték, azaz érkezett egy válasz az integráció hiányára és 

érkezett a teljes integrációra is egy. Három válasz erősíti a horizontális integrációt. A 6 indirekt 

anyag beszállító válaszának leggyakoribb kategóriája a horizontális, ugyanakkor egyes üzleti 

kapcsolatok okán egy érték szerepel az integrációt elvetők között, kettő pedig a teljes integráció 

leírásaként. Egy szolgáltató partner tekinti tevékenységét teljesen integráltnak digitális 

szempontból a gyártóval, 14 szerint nem integrált ezen tevékenysége és az eddig tárgyaltakat 

megerősítő, 53 szolgáltató tartja depó üzemeltetését digitálisan integráltnak. 

 

 

29. ábra Anyagmozgató gép üzemeltetés - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Anyagmozgató gép üzemeltetés tekintetében 85 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató 

értéke 0,08, azaz statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis 
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elvetésre kerül, miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,327, 

azaz gyenge-közepes erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. A gyártók saját 

ilyen integrációjukat 4 válasszal inkább horizontálisan integráltnak tartják, mint 2 válasszal 

teljesen integráltnak, a különbséget a gépek funkcionalitásában és a kapcsolódó szolgáltatások 

eltérő minőségében vélem felfedezni. A köznyelvben csak „béka”-ként ismert villás kézi 

raklapemelőről (illetve annak működéséről) sokkal kevesebb adat áll rendelkezésre, mint egy 

elektromos üzemű duplavillás magasraktári targoncáról, míg előbbinek nincs elektronikus 

komponense, az utóbbinak az üzem teljes ideje alatt saját magáról, tevékenységéről és a mozgatott 

anyagok néhány jellemzőiről is valós idejű, folyamatosan, a berendezés által gyűjtött adat áll 

rendelkezésére, ahol is -flotta mérettől függően- az optimalizált működés az üzemeltetési 

költségek szignifikáns csökkentését eredményezheti. Egy direkt anyag beszállító szerint 

gépüzemeltetése nem integrált, hatan viszont ezt is horizontálisan integráltnak látják. Szolgáltatók 

közül 14 válaszadó nem tartja digitálisan integráltnak tevékenységét, 1 viszont teljesen annak látja, 

feltehetően az eltérő tevékenységük miatt. Két válaszadó az átlagos trendnél magasabb 

integrációról számolt be, ők vertikálisan is integráltnak tekintik ezen folyamatokat. A horizontális 

integráció 51-es értéke a korábbi trendeknek megfelelő képet mutat, az anyagmozgató gépek 

tekintetében is ez a leggyakoribb válasz. 

 

A közúti szállítmányozásra nem volt statisztikai korreláció feltárható az elemzés során. 
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30. ábra Termékazonosítás - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Termékazonosítás tekintetében 86 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke <0,01, azaz 

statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre kerül, 

miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,532, azaz közepesnél 

magasabb erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

A termékazonosítás résztevékenységnél nem került megjelölésre a vertikális integráció, a gyártó 

cégek vonatkozásában a hat válasz megoszlása azt mutatja, hogy egy viszonylatban semennyire 

nem tartják integráltnak a folyamatot (azaz a feladás helyén kódolják a terméket, az érkezés helyén 

pedig dekódolják az információt, példának okáért vonalkód vagy QR kód formájában), öt 

viszonylatban viszont horizontálisan integrált. Az indirekt anyag beszállítói bázis is hasonló mintát 

mutat, ott viszont a teljes integrációs 0 érték helyett 1-es érték szerepel. A szolgáltatóktól érkezett 

válaszokból 15 vonatkozik az integráció hiányára, míg 56 a horizontális integrációra, azaz a 

termékazonosítás tevékenység is ugyanazon trendbe illeszkedik, mint amit a korábbi feladatok 

vonatkozásában megismertek. 

 

A rakomány-képzésre nem volt statisztikai korreláció feltárható az elemzés során. 
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31. ábra Ügyfélszolgálat 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ügyfélszolgálat tekintetében 91 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke <0,01, azaz 

statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre kerül, 

miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,465, azaz közepes 

erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

Az ügyfélszolgálati tevékenység, a vállalat képviselete – hasonlóan több, emberi interakciókra 

épülő vállalati funkcióhoz, mint a recepció vagy a toborzás- sem maradt érintetlenül a digitalizáció 

korában. A tömeges megkereséseket megválaszolni képes chatbotok és az online kollaborációs 

eszközök a digitális integráció képviselői ennek a vállalati funkciónak a tekintetében, az adatok 

értelmezését ezen háttérinformációval végeztem. Direkt anyag beszállítói válaszból egy érkezett, 

amely szerint vertikálisan integrált a folyamatuk, egy gyártói ügyfél birtokában az ügyfélszolgálat 

a válaszadónál pedig teljesen, azaz végponttól-végpontig integrált. Ezt egy dedikált 

ügyfélkapcsolatnak értelmezem, egy gyártó számára jelentős bevételt (és/vagy presztízst ) jelentő 

ügyféllel való együttműködésnek. Gyártótól hat válasz érkezett, azoknak 80%-a a horizontális 

integráció irányába mutatott, egy pedig a vertikálisra vonatkozott. Indirekt beszállítóktól összesen 

7 válasz érkezett, egyikük semennyire nem integrált, egyikük teljesen (így az eltérő beszállított 

termékek eltérő integráltságot eredményeztek), öt válaszadó pedig a horizontális értéket jelölte 

meg. A szolgáltató partnerek közül ketten alakították folyamataikat végponttól végpontig 
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tervezéssel, egy helyen vertikálisan integráltan, 13 helyen ugyanakkor nem került a tagok közötti 

folyamat digitálisan integrálásra. A 60-as érték a horizontális kategóriában illeszkedik a korábban 

megismert trendekhez, azaz az ügyfélszolgálat esetében sem jellemző a horizontális integrációnál 

magasabb fokú együttműködés digitális területen. 

 

 

32. ábra Rendelés azonosítás - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Rendelés azonosítás tekintetében 88 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke <0,01, 

azaz statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre kerül, 

miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,548, azaz közepesnél 

magasabb erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

A rendelés azonosítási tevékenységet a tranzakció adminisztrációjaként használom és értelmezem, 

annak fizikai megvalósítása a termékazonosítás, ugyanakkor a két folyamat közötti különbség a 

vonatkozó anyagáramlásban érhető tetten: a termékazonosításnál áru mozgás (vagy tágabb 

értelmezésben szolgáltatás teljesítés) történik, míg rendelés azonosításnál a vállalatirányítási 

rendszerekben feladott igények digitális érkeztetése és visszaigazolása történik. Ezen folyamat 

direkt anyag beszállítói bázisból érkezett egy válasz a korábban megválaszolt kérdések sorába illik, 

azaz valószínűleg ezen beszállító az érintett gyártóval olyan együttműködést fejlesztett ki, amely 
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digitálisan a szakterületek többségében integrált. A gyártói ügyfelek közül egy válasz alapján 

mondható el, hogy a rendelés azonosítás végett digitálisan teljesen integráltak, ezen folyamat 

megvalósulását az elektronikus számlázási rendszerek elterjedése segítheti, valamint a fizikai 

termékek azonosítását segítő háttér adatbázisok gyakoribb alkalmazása. Hat gyártó szerint ezen 

folyamataik horizontálisan integráltak, ezen kategória mellett más válasz nem érkezett ebből a 

csoportból. Az indirekt anyagok beszállítóinak válaszai közül csak egy szerint nincs integrálva 

ezen folyamatuk, egy válasz szerint vertikálisan integráltak, hatan viszont a horizontális 

integrációként látják együttműködésüket. Szolgáltatók esetében két vállalkozásnál ezen 

tevékenység teljesen integrált, ugyanakkor 15 vállalkozás esetében semennyire. 55 válasz az 

ellátási lánc részletes folyamatainak jelen részfolyamatát horizontálisan integráltnak értékeli, ami 

mind a szolgáltatók közül, mind az összes, elemzésben szereplő számot tekintve a legmagasabb 

darabszámot jelenti. A rendelések azonosítása a gyakorlatban a termék megrendelés (PO, azaz 

Purchase Order) vagy a szolgáltatás megrendelés (WO, azaz work order) jelenti, a horizontális 

integráció értelmezése ebben az esetben az, hogy az összekapcsolt vállalatirányítási rendszerek 

cserélnek adatokat a fent említett megrendelések vonatkozásában. 

 

 

33. ábra Alapanyag feldolgozás - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Alapanyag feldolgozás tekintetében 83 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke 0,07, 

azaz statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre kerül, 

miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,327, azaz gyenge-

közepes erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

Horizontálisan integrált egy alapanyag beszállító alapanyag feldolgozásra vonatkozó folyamata 

gyártó partnerével, illetve ugyanezt erősíti meg négy gyártó véleménye is, amellett, hogy további 

két válaszadó szerint ilyen folyamatai teljesen integráltak. Indirekt beszállítói oldalról ezen 

folyamatok két válaszadó szerint nem integráltak, 5 válaszadó szerint viszont horizontálisan igen. 

A szolgáltató partnerek válaszai szerint egy vállalkozás integrált teljesen digitálisan, 16 viszont 

egyáltalán nem, a hipotézishez tartozó korábbi kereszttáblák eredményeihez hasonlóan, jelen 

esetben is a legmagasabb értékkel, 52-es darabszámmal a horizontális integráció bír. 

Értelmezésemben a szolgáltatók alapanyag feldolgozása a saját folyamataikról, inputjukról történő 

információcserét jelenti, mint integráció a vevőjükkel, azaz a sörgyártókkal. A kategória és a 

válaszadók megoszlása ambivalensnek tűnhet, ugyanakkor ezen helyzet feloldását a hozzáadott 

értékben látom: ha egy vállalkozás egyszerűen anyagot/terméket szállít be, akkor azt a fenti 

kategóriákban direkt/indirekt anyag szállítóknak tekintem. Ugyanakkor, ha példának okáért a 

komló nem önmagában, hanem feldolgozva (pelletezve) érkezik be, akkor az már nem alapanyag, 

hanem komló ellátás szolgáltatás. 
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34. ábra Malátázás, főzés, fejtés - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Malátázás tekintetében 78 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke 0,05, azaz 

statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre kerül, 

miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,311, azaz gyenge-

közepes erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

Malátázás tekintetében a gyártók a skála mindkét végén képviselik magukat, azaz van olyan 

válaszadó, akinél nem integrált a folyamat, van, akinél teljesen, de három válaszadónál a 

horizontális integrációt mutatja. Az indirekt anyag beszállítói válaszok aránya 2:4 a semmilyen 

integráció, illetve a horizontális között. 16 szolgáltatói válasz az integráció hiányára áll szemben 

51 válasszal, amik a horizontális integrációt erősítik meg. Az alapanyag-ellátás szolgáltatás 

korábbi elemzése okán kívánom megjegyezni, hogy a malátázás folyamata egy alapanyag (búza 

vagy árpa) feldolgozott, csíráztatott állapotban történő leszállítását jelenti a sörgyárba. 

A főzés vonatkozásában a válaszadók ugyanazt a mintázatot mutatják, mint a malátázás és a fejtés 

esetében. Ez az együtt járás az iparág-specifikusságból adódik, ugyanis a sör főzése és annak 

malátázása az iparág saját technológiája. A válaszadók, akik ezen a területen szolgáltatnak, azaz 

ezekhez a technológiai lépésekhez járulnak hozzá, mindhárom területre ugyanazokat a jellemzőket 

adták meg. Az értelmezés kettős: egyrészt lehet, hogy a kérdőívet kitöltők nem tettek különbséget 

a folyamatok között, azt „csupán gyártás”-nak vélték, ezért adták ugyanazokat a válaszokat, 
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másrészt pedig ennek pont az ellenkezője is fennállhat, azaz a kérdés tárgyát képező folyamatok 

annyira jellegzetesek és egymáshoz kapcsolódók, hogy a hozzáértő válaszadók mindegyikük 

vonatkozásában ugyanazon jellemzőket vélték felfedezni. 

A fejtésre vonatkozó mutató értéke 0,311, azaz gyenge-közepes erősségű összefüggést mutat a két 

vizsgált változó között, lsd. a korábbi bekezdést. 

 

 

35. ábra Műszaki karbantartás - digitális integráltság 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Műszaki karbantartás tekintetében 81 elemes válasz szám mellett a Cramer mutató értéke 0,022, 

azaz statisztikailag szignifikáns a változók közötti kapcsolat, így a nullhipotézis elvetésre kerül, 

miszerint a változók között nincs statisztikai összefüggés. A mutató értéke 0,266, azaz gyenge 

erősségű összefüggést mutat a két vizsgált változó között. 

A műszaki karbantartási tevékenység az operatív tevékenységek minden részét lefedi, a logisztikai, 

a termelési és üzemeltetési feladatok mindegyike által használt gépek és berendezések javítása, 

karbantartása ide értendő. Egy gyártó szerint ez nem integrált folyamat, két másik gyártó szerint 

viszont teljesen integrált, véleményem szerint a válaszadók szakterületében lehet eltérés, illetve a 

partnerek szakterületben, ami a két ellentétes pólus választását indokolja. Három válaszadó viszont 

a horizontális integrációt jelölte. Indirekt beszállítók között is egy válaszadó volt, akinek nem 
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integrált ezen tevékenysége a láncban, hatan viszont horizontálisan integráltnak tartják azt. A 

termékkörre (azaz indirekt termékekre) vonatkozóan az integráció ilyen szintje átlagosnak 

mondható, azaz a számos (példának okáért IT vagy épület-üzemeltetés) gép karbantartásával 

kapcsolatban a horizontális integráció a leíró adatok digitális megosztását jelenti, az ismételt 

tranzakciós információcserét, ugyanakkor távol marad az automatizált megelőző karbantartás 

alkalmazásától. 14 szolgáltató partner nem látja integráltnak az ellátási láncukat (például olyan 

termékekkel kapcsolatos szolgáltatások ellátói, amely termékek nem stratégiai fontosságúak), 

ketten viszont teljesen (azaz a gyárak üzemeltetésében meghatározó szerepet töltenek be). A 

további 52 válasz a korábbi trendekre erősít, azaz a horizontális integráció meglétére világít rá. A 

karbantartási tevékenységre számtalan vonatkozásban találhatunk korlátozásokat, ill. szabályokat, 

úgy mint erjesztő-tartályokba történő leereszkedés, silókon (azaz magasban) végzett munkák, vagy 

akár az elektromos hálózatban és egyéb közművekben végzett módosításokra vonatkozó LOTO 

(Lock Out- Tag Out, azaz hozzávetőleges fordításban „zárd ki és írd is ki”) utasítás, amik 

meggátolják, hogy digitálisan integrálásra kerüljön a tevékenység. 

A logisztikai funkció altevékenységeit (nevezetesen az alapanyag beszerzést, csomagolóanyag 

beszerzést, indirekt termék beszerzést, indirekt szolgáltatás beszerzést, valamint időbeli- és térbeli 

fizikai elosztást, továbbá depó üzemeltetést és anyagmozgató gép üzemeltetést), az ehhez 

kapcsolódó tevékenységeket, mint termékazonosítás, ügyfélszolgálat és rendelés azonosítás, 

valamint a termelés funkcióit (alapanyag-feldolgozást, malátázást, főzést, fejtést és palackozást, 

továbbá műszaki karbantartást) figyelembe véve az elemzés során, a kereszttáblák mindegyikében 

a horizontális digitális integráció a leggyakoribb érték, összességében ez jellemzi a folyamatokat. 

Mivel a fenti vállalati folyamatok egyesével lettek górcső alá véve, így a kutatás eredménye 

alátámasztja a hipotézist, illetve meg is erősíti azt, így a hipotézist elfogadom. A tény, hogy a 

jelenlegi funkciók a gyártók és beszállítói között horizontálisan integráltak digitális szempontból, 

két üzenetet hordoz: egyrészt örömteljes, hogy az integrációnak ezen foka már a szervezetek 

együttműködésének része, mindennapjaikban aktívan osztanak meg adatokat, rendszereiket 

(legyen az akár vállalatirányítási rendszer, online számlázó rendszer vagy raktárkészlet 

nyilvántartás). Másrészt pedig a fejlesztések irányának tervezésében a vállalkozások még nem 

köteleződtek el adott technológiai, ill. ipar 4.0 alkalmazások használata mellett, így könnyebben 

tudnak alkalmazkodni a vevői elvárások legmagasabb szintű kiszolgálását leghasznosabban 

támogató megoldásokhoz.  



110 

 

 

9.2 H2 

 

36. ábra Big Data alkalmazása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kérdésre, miszerint „Jellemző-e a nagy adattömeg feldolgozás (Big Data) (piaci előre jelzésben, 

tervezésben, gyártásban, logisztikában való) alkalmazása, használata?” 96 válaszból álló 

kereszttábla szignifikáns statisztikai összefüggést mutat, a Cramer mutató értéke <0,001, azaz a 

hull hipotézis elvetésre kerül, ami szerint a változó között nem fedezhető fel statisztikai 

összefüggés. A Cramer mutató értéke 0,329, ami gyenge-közepes kapcsolatot mutat a vizsgált 

változók, azaz a vállalati tevékenység, illetve az Ipar 4.0 fent említett egyik jellemző megoldása 

között. A vállalati tevékenységek szolgáltató, indirekt szállító, direkt szállító, FMCG gyártó és 

annak ügyfele kategóriákra kerültek felosztásra, míg a söripar vonatkozásában az egyetértés a 

„nem ért egyet-inkább nem ért egyet – inkább egyetért-teljesen egyetért” viszonylatban került 

értelmezésre. A 96-os elemszám szignifikáns része, 39 és 34 válasz az egyet nem értő kategóriába 

tartozik és mindössze egyharmaduk, 33 válasz nyilatkozik pozitívan a jellemzőről. Az FMCG 

gyártó ügyfele kategória egyetlen értéke két válasz a teljesen egyetért kategóriában, ami arra enged 

következtetni, hogy a korábban tárgyalt vendéglátóhelyekből kettő gondolja úgy, hogy az ipar 4.0 

megoldását látják a mindennapi együttműködés során. Mivel az automatizált, illetve online 

megoldások az üzleti működés többi területén is jelen vannak (pl. értékesítés, marketing), nem 
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tartom kizártnak, hogy ezen válaszadók összekeverték az ipari megoldásokat olyan, számukra 

jövőbe mutatónak látszó megoldásokkal, mint a beacon-ök alkalmazása vagy az online nyomon 

követhető POS (point of sale, azaz az értékesítési pont) működéssel. A gyártói válaszok 8-as 

számából kettő vonatkozik a teljes egyet nem értésre, azaz , hogy saját bevallásuk szerint sem 

jellemzi a söripart a big data alkalmazás, ugyanakkor 3-3 válaszadó inkább, illetve teljesen 

egyetértett az iparági big data alkalmazással. Ezen ellentmondás feloldását a funkcionális 

elkülönítésben látom: marketing tevékenységek értékelésénél, illetve piackutatásnál a 

strukturáltan gyűjtött fogyasztói és fogyasztási adatok valóban elérhetik a big data fogalom egyes 

értelmezéseinek határát (amelyről még a szakirodalom sem rendelkezik kialakult darabszám 

gyakorlattal), így ott valóban megjelenhet a big data management. Az indirekt beszállítók 5-ös 

válaszadói darabszámának megoszlása (1 teljesen egyetért, míg 2+2 inkább, illetve egyáltalán nem 

ért egyet) is azt mutatja, hogy van olyan indirekt beszállító, aki szerint a működésben megjelenik 

a big data (ami számosságát tekintve, azaz egy válasz a 96-ból),  ami egy specifikus válasz és a 

beszállítót és gyártót jellemzi, unikális kapcsolatként, a fennmaradó négy válasz pedig illeszkedik 

a negatív trendbe, nevezetesen, hogy ők sem látják a big data használatot még jellemzőnek. A 

szolgáltatói partnerek 81-es darabszáma a kereszttábla legjelentősebb csoportja, az értékek 

erőteljesen jeleznek egy trendet: a szolgáltatói területen tevékenykedő partnerek (pl. 

mérnökirodák, szállítmányozók, iparági tanácsadók, etc.) egyöntetű véleménye szerint ( akik 

inkább nem értenek egyet, illetve egyáltalán nem értenek egyet az alkalmazással) a söripart nem 

jellemzi a big data alkalmazása, használata, mindössze 9-en értenek inkább egyet, illetve 5-en 

teljesen azzal, hogy ez nem így van és szerintük igenis már jelen van a big data az iparág 

működésében. A fenti 14 válasz valószínűleg olyan szolgáltató partnerhez kapcsolódik, akik piaci 

előre jelzésben, tervezésben vesznek részt. Ugyanakkor a szolgáltatók közötti ellentmondást is 

feloldja a válaszadó szakterülete, mert ugyanazon kérdést valószínűleg más szemüveggel 

válaszolja meg egy logisztikai szolgáltató HR területen dolgozó kollégája, mint egy HR szolgáltató 

logisztikáért felelős munkatársa. Összességében, a big data alkalmazásával kapcsolatban – a 

kereszttábla válaszai alapján- elmondható, hogy a vállalatok pár darab, egymástól elszigetelt 

esetben alkalmazzák a big data megoldásokat, ami érthető, hiszen ez egy olyan megoldás, ami nem 

szigorúan a termeléshez kötődik, hanem más vállalati funkciók is osztoznak rajta, valamint több 

iparágban is megjelenik, így az alkalmazásához rendelkezésre áll a piac szereplőinél elérhető know 

how. A legtöbb esetben ugyanakkor a válaszadók inkább nem értettek egyet, sőt, kifejezetten 
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(„egyáltalán”) nem értettek egyet azzal, hogy a big data jellemző lenne a söriparra. A válaszadók 

eltérő szakmai profilja és háttere okán a jelenlegi helyzetben ennek az iparági megoldásnak az 

alkalmazásával kapcsolatban a hipotézis ezen része igazolást nyert és elfogadásra került. 

 

37. ábra Robotika alkalmazása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kereszttábla, amely a „Jellemző a robotika (gyártásban, logisztikában való) alkalmazása” 

kérdéssel való egyetértést veti össze a vállalati tevékenységekkel 0,001 szinten szignifikáns, azaz 

a két vizsgált változó között van statisztikai összefüggés, így az ennek ellenkezőjét állító 

nullhipotézis elvetésre került. A Cramer mutató 0,31 értéke gyenge-közepes összefüggést mutat. 

A 98-as elemszámmal végzett kereszttábla elemzés legalacsonyabb gyakorisággal rendelkező 

tevékenysége az ügyfél oldal, a 2 válaszadó mindegyike teljesen egyetért a robotikával, mint a 

söripar jelenlegi jellemzőjével. A választ annak ismeretében, hogy a korábban megismert trendek 

az ilyen megoldásokkal kapcsolatos korlátozott tudás meglétére világítanak rá, a válaszok sorába 

illőnek értelmezem: valószínűleg a 2 kereskedelmi egység a robotika alatt annak publikus, 

közismert arcát érti, az árumozgatásban tapasztalt elektromos anyagmozgató eszközöket. A 

gyártók közül két válaszadó egyáltalán nem értett egyet a robotikával, mint jellemzővel, ill. erre 

erősít továbbá egy „inkább nem ért egyet” válasz is, mint negatív irány. A pozitív irányban egy 

válaszadó ért inkább egyet és négy teljesen egyet, ami azt mutatja, hogy gyártástechnológiájukban 

már megtalálhatóak robotok és jellemzőnek vélik az egész iparágra vonatkozóan. Mivel a 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Szolgáltató (IT, HR, etc.) partnere FMCG
gyártónak / Servicer (IT, HR, etc.) of the

FMCG manufacturer

Indirekt anyag beszállítója az FMCG
gyártónak / Indirect material supplier of the

FMCG supplier

FMCG gyártó cég  / FMCG manufacturer

FMCG gyártó ügyfele / Customer of FMCG
companies

Egyáltalán nem ért egyet Inkább nem ért egyet

Inkább egyetért Teljesen egyetért



113 

 

kérdőívnek nem volt lehetősége a piacon elérhető összes gyártó összes modelljének összes 

termelési funkcióban történő használatára rákérdezni, így valószínűsíthető, hogy ezen robotok 

többnyire a termelésben és anyagmozgatásban használtak. Az indirekt beszállítók – alacsony 

százalékos képviseletük miatt – mind a négy attitűd kategóriában megjelennek, a skála negatív 

oldalától 1-2-2-2-es darabszámmal, azaz mindegyik vélemény képviselve van az adott 

válaszokban. Ennek oka az indirekt termékek/szolgáltatások eltérő okában keresendő, azaz lehet, 

hogy egy raklap-kereskedő vagy egy tisztítószer gyártó a gyár más-más területeivel találkozik 

(akár fizikailag, akár szakmai szempontból). A szolgálató partnerek között (tekintve a 82-es válasz 

darabszámhoz viszonyított 29-es „egyáltalán nem” és 37-es „inkább nem” válaszokat az 

egyetértésre vonatkoztatva) nagyfokú egyetértés van a robotika, mint jellemző elutasításával 

kapcsolatban, azaz többségük jelenleg nem látja egy aktuális, a söripart leíró trendnek. 10 inkább 

egyetértő, ill. 6 teljesen egyetértő válasz valószínűleg olyan cégektől érkezett, akik maguk is 

érdekeltek a technológia fejlesztésében és alkalmazásában, úgy mint például robot gyártók, 

pneumatikus vagy mechanikus karbantartók, géptervezők és komplett műszaki megoldások 

szállítói, lásd például CIP (cleaning in place, azaz helyben történő tisztítás). A robotikával 

kapcsolatos attitűd végett a hipotézis ezen része igazolást nyert és elfogadásra került. 

38. ábra Üzleti és termelési folyamatok digitalizációja 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A „Jellemző-e az üzleti és termelési folyamatok digitalizációja” kérdésre (ill. az annak 

megválaszolására adott négy válaszlehetőségre adott válaszok), valamint a vállalatok 
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tevékenysége közötti statisztikai korreláció 0,15-ös érték végett szignifikáns, így a vonatkozó 

nullhipotézist, miszerint a fenti változók között statisztikai összefüggés nincs, elvetésre kerül. A 

Cramer mutató értéke 0,261, ami egy gyenge-közepes erősséget határoz meg. Az üzleti folyamatok 

digitalizációja minden válaszadó tekintetéből releváns, a kérdéskör korábbi kereszttábláinak 

adattartalmához képest átlagosan 10-zel több darabszámot tartalmaz. A termelési folyamatok 

digitalizált volta az iparághoz szorosan kapcsolódik, ezen jellemző a kutatás (és evégett az 

értekezés) egyik kardinális kérdésköre. Alapvetően, számosságát tekintve a szolgáltató partnerek 

válaszoltak a legnagyobb számban (85 válasz) , majd a gyártók (8 válasz, az a leggyakoribb csoport 

mintegy tizede), az indirekt anyag beszállítók ( 6 válasz) és az ügyfelek (2 válasszal). A 101-es 

elemszám végett a darab válaszokat (a kerekítés okán, azaz 0,01%-os kerekítés miatt) százalékként 

értelmezem. Az összes válasz 2%-a érkezett az ellátási lánc végéről, a digitalizált folyamatokkal 

ezen egységek mind a számlázás, mint a vevőkezelés, mind a fizikai szállítmányozás során 

találkoznak, így a válaszokat az üzleti folyamatok digitalizációjával történő egyetértésként 

értelmezem, ami akár az e-számlázást, akár az online kollaborációs eszközöket tekintve valóban 

leírja a piacot. Az indirekt anyag beszállítók száma 6%-ot tesz ki a teljes sokaság elemszámából a 

kereszttáblában, a válaszaik 1-1-es elemszámot jelentenek az egyetértés skálájának két végletében 

(azaz egyikük teljesen egyetért, a másik pedig egyáltalán nem), a két középérték „inkább...” 2-2-

es elemszámmal rendelkezik, azaz nincs egyöntetű vélemény az ebbe a kategóriába tartozó 

vállalatok körében sem. Alacsony számuk okán akár specifikus tapasztalatok is lehetnek, amik két 

adott vállalat tranzakcióját jellemzik. 

A gyártók közül a 8 válaszból 5 tartozik a teljesen egyetértő kategóriába (a maradék 3 oszlik el a 

további 3 egyetértési kategória között 1-1-1-es elemszámmal), amit úgy értelmezek, hogy a 

gyártók jó véleménnyel vannak saját folyamataikról, ők úgy gondolják, hogy a digitalizáció egy 

valós, már jelen levő folyamat, ami a mindennapi iparági gyakorlat része. Ennek élesen ellent 

mond a szolgálató partnerek által adott válaszok mutatta kép: az egyáltalán egyet nem értő, ill. az 

inkább egyet nem értő válaszok az összes válasz mintegy 59%-át adják, tehát az elemzésbeli 

súlyuk okán elmondható, hogy a gyártókkal szemben, az ellátási lánc korábbi részében 

tevékenykedő vállalkozások nem értenek egyet a digitalizációs trendek meglétével, ők nem 

tapasztalják. A digitalizációval kapcsolatos attitűd okán a hipotézis ezen része igazolást nyert és 

elfogadásra került. 
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A hipotézis három alpontja (nevezetesen a big data adatkezelés, a robotika és a digitalizáció) 

mindegyike kereszttáblával került elemzésre és az azokból nyert adatok az értekezés előzetes 

feltevéseit támasztják alá: A gyártókban, ill. az ellátási lánc következő eleménél, a vásárlóknál 

(legyen az nagy- vagy kiskereskedő, esetleg HoReCa egység) pozitív kép él az iparágban 

tapasztalható ipar 4.0 trendekről, saját tapasztalatuk és a kérdésekre adott válaszaik azt mutatják, 

hogy valós, jelenlegi folyamatoknak tartják a fent tárgyalt hármas kérdéskört, mindennapjaik 

részeként tapasztalják. Ezen megélést a hiányos ismeretanyagnak vélem, illetve a témával 

kapcsolatos alapismeretek hiányának, mert akár csak a versenytársakkal való összehasonlítás 

mutatta kép is rávilágíthat, hogy a napi rutin részei hiába rendelkeznek online jelenléttel vagy 

elektromos eszközökkel, azok nem merőben új, az ipar 4.0 fogalmi körébe sorolt megoldások. A 

válaszok számosságát tekintve a szolgáltatók felülreprezentáltak a kereszttáblákban, ugyanakkor 

érdekes, hogy a fent említett csoporttal szemben ők kifejezetten nem (illetve kevésbé markáns 

formában, „inkább nem”) értenek egyet a hármas trenddel. A válaszaik azt az információt 

hordozzák, hogy méretükből és iparágakon átívelő kapcsolati és tranzakciós hálójuk okán ezen 

vállalkozások gyakrabban találkoznak olyan iparágakkal, amelyek jóval technológia 

intenzívebbek (lásd pl. autóipar) és véleményüket azokhoz viszonyítva alkották meg. A söriparra 

vonatkozó véleményük egybevág a szakirodalom Magyarországra (sőt, tágabb kontextusba 

helyezve, a CEE régióra) jellemző trendekkel, azaz azt a tényt erősítik meg, hogy a magyar, román, 

szlovák, etc. gazdaságban csak azon vállalkozások használnak iparágukban ipar 4.0 eszközöket, 

amelyeket az ő ellátási láncuk legerősebb, legdominánsabb szereplője (praktikusan többek között 

a fent már említett autóipar) elvár és beszállítóként árazásában érvényesíteni tudja a beruházás 

költségét. A hipotézist tehát, miszerint a söripari beszállítók -ellenben az ellátási lánc domináns 

tagjával- nem látják az iparágban alkalmazottnak az Ipar 4.0 megoldásokat, igazolásra és evégett 

elfogadásra került. 
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9.3 H3 

 

39. ábra Új technológiák és megoldások forrásai 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A Cramer mutató értéke 0,44, azaz a statisztikai összefüggés szignifikáns, az erőssége pedig a 

0,279 érték okán közepes. A nullhipotézis, nevezetesen, hogy a változók között nincs statisztikai 

összefüggés, elvetésre került. 

A kérdőívben az Ipar 4.0 megoldások alkalmazása okán a vállalati mutatók javulását feltételeztem, 

amit a megadott válaszok (nevezetesen, hogy munkaidő csökkentés, termelékenység, etc. 

változását várják, akár negatív, akár pozitív irányba) meg is erősítettek. A befektetett munkaidő 

értékének csökkentése, azaz mint javulása a technológiai fejlesztés irányához legjobban illeszkedő 

mutató (azok közül, amiket válasz opcióként szerepeltettem), ezért ez képezi az egyik változót. A 

kérdőívben jelölte („igen”) illetve nem jelölte („nem”) lehetőségeket tüntettem fel. Az összes 

válaszadóból 104-en adtak választ a kérdésre, ebből 60/44 az igen/nem aránya. 

A merőben új technológiák minden iparágban megtalálhatóak (lásd a pénzügyi szektor „fintech” 

cégeit, az építőipar „proptech” cégeit és így tovább), a söripari beszállítói bázis vonatkozásában – 

a korábbi logika vonalán haladva- direkt és indirekt beszállítókra osztom az értelmezést. IT 

megoldások tekintetében az értekezés technológiai szellemi magját képező online, valós idejű, 

felhő alapú, automatikus megoldások adják, a termelés tekintetében az „okos termékek”, ill. „okos 

gyárak”, de az emberi erőforrás menedzsment irányában is találkozhatunk már a chatbotokkal, 
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mint újításokkal. A merőben új technológiákkal kapcsolatos válaszok egyfajta belső- és 

versenytárselemzésnek is felfoghatók, azaz vannak, akik saját magukat látják a merőben új 

technológiák alkalmazóinak (7 válasz), van, aki ezen alapjaiban új megoldásokat nem látja 

elképzelhetőnek jelenleg már meg lévő vállalatok által alkalmazva, azt gondolja, hogy új 

belépőktől érkezik majd (22 válasz). Ezen két opció képviselik a négyes válasz opció skálájának 

két végpontját és jelentik egyúttal azt, hogy egyes vállalatok úgy gondolják, hogy versenyképesek 

maradnak az általuk merőben új technológiával, más vállalatok pedig -saját maguk elé helyezve 

másokat- úgy készülnek a változásra, hogy az iparági belépési korlátokat relatíve alacsonynak 

tartják és biztosak benne, hogy a piacra új vállalkozások lépnek majd be. Ezen belépők pedig új 

technológiával rendelkeznek majd. 

A második legtöbb választ a más szektorban jelen lévő vállalatok kapták (34), mint a majd piacra 

lépő, tudással és eszközökkel rendelkező új versenyzők. A legmagasabb értékkel (az összes 

válaszból hozzávetőleg 30%-os súlyt képviselve) a szektorban már jelen levő vállalatok jelennek 

meg. Ezen magas érték azt jelzi, hogy az iparágban számít a szakmai tapasztalat és rutin, a 

válaszadók szerint olyan vállalkozás lehet a jövőben versenyképes, amely már ismeri az iparági 

gyakorlatokat. 

A táblázatból kiderül, hogy azon vállalkozások, akik magukat merőben új technológia 

alkalmazónak látják, 5:2 arányban válaszolták, hogy az ipar 4.0-tól a befektetett munkaidő 

csökkenését várják. Az értéket úgy értelmezem, hogy egyes vállalatok más területekre és 

mutatókra helyezik a hangsúlyt, számukra nem a munkaidő a kulcsfontosságú tényező, 

ugyanakkor számarányuk az összes válaszhoz viszonyítva alacsony. Azok, akik új technológiákat 

az új belépőktől várnak, majdnem megegyező arányban (45%-55%) számítanak a befektetett 

munkaidő csökkenésére. A számok tükrében az új belépőkkel kapcsolatban (illetve a merőben új 

technológiát alkalmazó új belépőkkel kapcsolatban) a befektetett munkaidő, mint mutató, 

csökkentése is elvárt más mutatók mellett. A más szektorban jelen levő vállalkozásokkal 

kapcsolatos válaszok megoszlása is hasonló képet mutat (47%-53%), ugyanakkor a táblázat 

legérdekesebb száma -és egyben összegzése is-, hogy a szektorban már jelenlevő vállalkozásoktól 

vélik a válaszadók a befektetett munkaidő csökkentését. Más aspektusból azt mondhatjuk, hogy 

azok, akik már szállítanak be, ill. szolgáltatnak söripari gyártónak, azok hozzávetőleg háromszor 

(73 a 27-tel szemben) nagyobb értéket kaptak a munkaidő csökkentésére, mint arra, hogy nem a 

munkaidő csökkentését várják. 
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A kereszttábla elemzésének konklúziója, hogy statisztikai összefüggés van aközött, hogy a 

merőben új technológiák mely vállalatoktól érkeznek majd és aközött, hogy az ipar 4.0 

technológiák alkalmazásával (akár a merőben új technológiákat is ideértve) a vállalatok a 

befektetett munkaidő csökkentését várják. Ezen összefüggés a digitalizáció, ill. automatizáció 

irányába mutat és a beszállítói kör véleménye szerint nagyobb valószínűséggel tud majd egy már 

az iparágban tevékenykedő vállalat munkaidőt megtakarítani, mint amelyik máshonnan vagy 

esetleg újonnan lépne be. A hipotézis evégett elfogadásra került. 
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9.4 H4 

40. ábra Tanácsadás igénybevételének szándéka 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A leíró táblázatban szereplő Gamma szignifikancia szintje <0,001, azaz statisztikailag 

szignifikáns. Az értéke (0,777) miatt pedig közepesen erős az összefüggés, így a nullhipotézist, 

amely a statisztikai összefüggés hiányát tartalmazza, ezennel elvetem. 

A minőségbiztosítási bizonyítványok száma annak mutatószámaként szolgál, hogy a vállalatok 

jelenlegi működésében mekkora jelentőséget tulajdonítanak a minőségügynek. Azaz az 

egyértelmű, hogy minél több ilyen jellegű tanúsítvánnyal rendelkezik egy vállalat, annál fontosabb 

számára. (Ugyanakkor a jelenlegi érték nem vonatkoztatható jövőbeni tervekre, mert a válaszokból 

nem tud kiderülni, hogy terveznek-e a válaszadók további fejlesztést ezen a téren.) A tanácsadási 

szolgáltatás igénybevétele a felismert „szürke” területekhez kötődik, azaz a vállalatok olyan 

területeken, ahol nem kompetensek vagy tapasztaltak, segítséget keresnek és külső tanácsadókhoz 

fordulnak. A tanácsadási tevékenység több Ipar 4.0-s megoldást magába foglal, ugyanakkor az 

automatizált megelőző karbantartás a jelen értekezés szempontjából kiemelt fontosságú: az ipari 

tevékenységgel, azaz a gépek és gyártósorok időbeli fejlődésével együtt merült fel azok 

karbantartási igénye. A karbantartási tevékenység hivatott biztosítani a gép tervezett élettartamát 

és termelékenységét. A tervezett karbantartás ezen folyamatban egy további fejlesztés, aminek a 

lényege, hogy a karbantartás nem eseti, ad-hoc jellegű, hanem előre meghatározott 

időponthoz/outputhoz kötődik, példának okáért egy gyártóegység leállásához vagy egy elért 

0

10

20

30

40

50

60

0-1 2-5 5-

Nem Igen



120 

 

üzemóraszámhoz, kibocsátáshoz, etc. Ez a tervezhetőség további hatékonyságot hoz az erőforrás-

felhasználásban, legyen az humán (szerelő) vagy anyag (alkatrész) jellegű. Az automatizált 

megelőző karbantartás szintúgy fejlesztés, a korunk technológiai megoldásainak felhasználásával. 

Lényege, hogy a rendszer, amely a karbantartás ütemezéséért és erőforrás-allokációjáért felel, 

emberi interakciótól mentesen, attól függetlenül, a korábban előírt paraméterek mentén és a saját 

maga gyűjtött adatok felhasználásával halad a szintúgy előre definiált döntési fa mentén. A valós 

idejű adatgyűjtéssel és elemzéssel csökkenthetők a veszteségek (lsd. a korábban tárgyalt 7 

veszteségtípus említésére vonatkozó adatokat), illetve annak automatizáltsága miatt humán-

erőforrás igénye is kevesebb. A kérdés a sörgyárak vonatkozásában is érdekes, de mivel 

megvalósítása beruházást kíván meg, ezért a beszállítói hálózat -amely bevételében meg sem 

közelíti egy sörgyár éves bevételét – áll a kutatás középpontjában. A fent említett karbantartás 

alkalmazható malátagyártási gépekre, bérgyártási eszközökre (bér sörfőzés), szállítmányozási 

(tankerek) vagy anyagmozgató gépekre (villástargoncák), de akár közművek (víz, gáz) 

vezetékhálózatára is, azaz minden olyan gépesített tevékenységet ellátó szolgáltatóra, aki az 

ellátási láncban a sörgyár előtt foglal helyet. 

Mivel a kérdőív válaszainak egyike sem volt kötelező jellegű- a visszajelzésekben szereplő 

vállalati szabályzatoknak való megfelelés okán- így az összes válaszadóból 96-os darabszámot 

használok az elemzésnél. A trend a szakirodalom feldolgozásakor tapasztaltakkal megegyező, 

azaz: az 5 db-nál több minőségügyi tanúsítvánnyal rendelkező vállalatokból mindössze egy tervezi 

az automatizált megelőző karbantartással kapcsolatos tanácsadás igénybevételét, négy nem. Az 1 

és 5 közötti tanúsítvánnyal rendelkezőktől 30 válasz érkezett, amely negatív, viszont 12 pozitív, 

ami egyértelműen technológiai fejlesztést vetít előre. Azon vállalatoktól, amelyeknél nincs vagy 

maximum 1 db minőségügyi tanúsítvánnyal rendelkeznek (amelyek számosságukban a jelen 

elemzés 50%-át meghaladó mértékben reprezentáltak), 48 válasz érkezett, amely elutasítja a külső 

tanácsadókkal történő egyeztetést és mindössze egy, amely ebbe az irányba mutat. Mivel a 

minőségügyi tanúsítványok nem lettek külön specifikálva (nevezetesen, hogy példának okáért egy 

általános dokumentumkezelésre vonatkozó (ISO9001), vagy környezetvédelmi (ISO14001) vagy 

iparág-specifikus (pl. GS1 EDI vagy HACCP), így csak következtethetünk a több ilyen 

bizonyítvánnyal rendelkező vállalat esetéből, akik strukturáltan, egymásra építve vezették be 

minőségügyi rendszereiket. A gyakorlat azt mutatja, hogy a fent említett logikai sorrend 

követendő, így ha egy vállalat csak egy tanúsítvánnyal rendelkezik, az valószínűleg a 
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dokumentumkezelésre vonatkozik. A 14,6%-os pozitív válaszok aránya rámutat a magyar 

beszállítókat leíró trendekre, még pedig arra, hogy a vállalkozások saját maguk nem tervezik az 

ipar 4.0-ról mély tudással és releváns szakmai ismeretekkel bíró tanácsadók segítségét saját 

forrásból igénybe venni. (Amely tény alátámasztja a tárgyalt magyarországi alkalmazás 

akadályait, ahol is a fejlesztés forrásaként pénzügyi támogatást és K+F+I támogatást várnak a 

vállalatok). 

Összességében az átlagos minőségügyi tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok valóban a 

legnyitottabbak az ilyen jellegű tanácsadás igénybevételére, azaz a hipotézis igazolásra került és 

el is fogadom. 
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10. Összefoglalás, a hipotézisek értékelése 

 

Értekezésem fókuszában az ipar 4.0 megoldásainak magyarországi, szűkebben a magyar 

multinacionális söripari gyártók ellátási láncában történő alkalmazása állt. Hipotéziseimet az 

iparági jellemzők, az integráltság, a robotika és a szakmai tanácsokra való nyitottság köré építettem 

és a kérdőíves kutatásomra adott válaszok statisztikai elemzése után azt mondhatom, hogy 

igazoltam is.  

Az összegyűjtött adatok fényében elmondható, hogy a multinacionális gyártók többnyire 

magyar partnerekkel vannak üzleti kapcsolatban, ellátási láncukban a magyar KKV-k aránya 

jelentős. A válaszok nagyrészét az ellátásilánc területén tevékenykedő vállalkozások képviselői 

adták, így egy olyan egyedi látásmódot sikerült kutatásommal megismernem, amely egyszerre 

kapcsolódik a jelen gazdaságunk igen fontos területéhez, a kis és középvállalkozások 

fejlettségéhez és fejlődéséhez, valamint a gyártók logisztikai szolgáltató partnereihez. Az 

eredményeket egyaránt látom elkeserítőnek és lelkesítőnek. Elkeserítőek, mert a magyar KKV-k 

igen nagy része még csak nem is hallott ezen megoldásokról, nem hogy még azt saját maga, 

fejlesztésként eszközölje. Lelkesítőek az eredmények, mert azok a vállalkozások, amelyek túlélték 

a rendszerváltás utáni kényszervállalkozói létet, valamint a 2010-2012-es pénzügyi válságot, már 

bizonyítottan képesek a túlélésre és alkalmazkodásra, ezért az új technológiai fejlesztésekhez való 

hozzáállásuk sikeresen segítheti őket a rájuk váró kihívásokra választ adni. 

Kutatásom eredményei egybevágnak a vonatkozó szakirodalmi eredményekkel, azok közül is 

legjobban talán a kis- és középvállalkozások e-banking szokásait (Fodor, Dunay, Illés 2011) 

vizsgálóhoz állnak a legközelebb. Megerősítést nyert 2019-ben is, azaz az előbb említett 

tanulmány után 8 évvel, hogy a magyarországi kis-és középvállalkozások, amelyek 

multinacionális sörgyártók beszállító partnerei, még mindig küszködnek a digitális 

megoldásokkal, azok előttük nem teljesen ismertek. 

 

Az első hipotézis igazolása után elmondható, hogy a digitális integráltság valóban jelen van a 

söripari ellátási láncban, ugyanakkor annak foka a korábban megismert kategóriák alapján 

alacsony, mondhatni kezdetleges. 
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Első Tézisem (T1) tehát: A magyar söriparban a beszállítók és gyártók közötti értek teremtő 

folyamatok integráltságának jelenlegi szintje digitális aspektusából alacsony, a legjellemzőbb a 

horizontális integráció. 

 

A második hipotézis igazolásával a magyar söripar vonatkozásában is megerősíthető a tény, 

miszerint az eltérő gazdasági erővel rendelkező, valamint az ellátási láncban egymáshoz mérten 

eltérő erő pozícióval rendelkező vállalkozások máshogy látják az ipar 4.0 jövőbeni alkalmazását. 

A második tézisem (T2) tehát: A magyar söriparban az ellátási lánc nem domináns tagjai, a 

beszállítók jelenleg eltérő, negatív véleménnyel rendelkeznek az Ipar 4.0 megoldások jelenlegi 

alkalmazásáról. 

 

A harmadik hipotézis igazolásával az iparág belépési korlátait erősítették meg a cégek, azaz 

véleményük szerint inkább olyan vállalkozás tudja az iparágat megreformálni és releváns, új és 

hatékony folyamatokat kialakítani, amelyik már ebben jelen van, szakmai tapasztalattal és tudással 

rendelkezik.  

A Harmadik tézisem (T3) tehát: a söripari vállalatok saját iparágukon belülről várják humán 

erőforrás igényes tevékenységeik munka idejének csökkentését. 

 

A negyedik hipotézis igazolásra került, ami az iparág jelenlegi szereplőinek preferenciáit segít 

felmérni. A vizsgált tulajdonságok közül valóban a minőségmenedzsment vállalatnál betöltött 

szerepe (azaz a minőségügyi tanúsítványok száma) statisztikai összefüggést mutat a 

karbantartással kapcsolatos tanácsadás igénybevételével. 

Negyedik tézisem (T4) tehát: azon söripari beszállítók nyitottak a legjobban tanácsot kérni 

értékmegőrzési tevékenységükkel, a karbantartással kapcsolatban, amelyek több minőségügyi 

tanúsítvánnyal rendelkeznek. 
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10.1 Új és újszerű tudományos eredmények 

 

Az első tézisben megfogalmazottak alapján („A magyar söriparban a beszállítók és gyártók közötti 

értek teremtő folyamatok integráltságának jelenlegi szintje digitális aspektusából alacsony, a 

legjellemzőbb a horizontális integráció”) a söripari iparági digitális integráltság korábban még nem 

került a kutatások fókuszába Magyarországon, így a jelenlegi szint meghatározása alapvető 

fontosságú a további kutatások szempontjából, regionális kontextussal rendelkező kutatások 

esetében pedig összehasonlítási alapként szolgál. 

 

A második tézisben megfogalmazottak alapján („A magyar söriparban az ellátási lánc nem 

domináns tagjai, a beszállítók jelenleg eltérő, negatív véleménnyel rendelkeznek az Ipar 4.0 

megoldások jelenlegi alkalmazásáról”), kutatásom rámutat, hogy a magyar attitűd az Ipar 4.0 

megoldások irányába ellent mond a multinacionális vállalatok által képviselteknek, azaz a 

külföldön esetlegesen már bevett megoldások alkalmazása Magyarországon akadályokba 

ütközhet, a vállalatoknak a technikai nehézségek mellett egy idáig fel nem ismert problémával is 

meg kell küzdeniük, nevezetesen a helyi beszállítók előítéleteivel. 

 

 

A harmadik tézisben megfogalmazottak alapján („a söripari vállalatok saját iparágukon belülről 

várják humán erőforrás igényes tevékenységeik munkaidejének csökkentését.”) a magyar 

beszállítók a söripari ellátási láncban kizárólag olyan munkaidő-csökkentéssel – ami a 

munkahelyek számának csökkenésével járhat- kapcsolatos döntést látnak elfogadhatónak, amit 

söripari iparági szakértők hoznak meg. A helyi szakmai tapasztalat és rutin elvárása a jövőbeni 

fejlesztéseknél (szemben a magyarországi környezetben nem tapasztalt, külföldi menedzsmenttel) 

szintúgy egy előre nem látható akadály a változás-menedzsmentben, értekezésem újdonsága ezen 

a téren a létrehozott klaszterek, mint döntés-támogató eszközök a vállalatok vezetőinek kezében. 

 

A negyedik tézisben megfogalmazottak alapján („azon söripari beszállítók nyitottak a legjobban 

tanácsot kérni értékmegőrzési tevékenységükkel, a karbantartással kapcsolatban, amelyek több 

minőségügyi tanúsítvánnyal rendelkeznek”) értekezésem rámutat egy váratlan korrelációra, 

miszerint összefüggés van a minőség iránti igény és a karbantartások színvonalának javítására 
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vonatkozó igény között. A minőség iránti igényt a fogyasztói elvárásoknak való megfelelés 

vezérli, ugyanakkor a karbantartások színvonalának javítása a vállalatok saját érdeke. A tény, hogy 

a karbantartásra vonatkozó igények összefüggést mutatnak a vevői megfelelés igényével, 

lehetőséget ad a söripari multinacionális vállalatok számára, hogy egyrészt minőség iránt 

elkötelezett beszállítóik részére támogatást nyújtsanak a karbantartási tevékenységekhez, másrészt 

pedig a már tanácsot kérő vállalkozásokban ki tudjanak alakítani egy vevő, ill. minőség-fókuszú 

látásmódot saját ellátási láncukban. 

 

 

10.2  Következtetések és javaslatok az iparág szereplői számára 

 

Értekezésem célja hozzájárulni a hatékony iparági együttműködés kialakításához és a 

multinacionális vállalkozások hazai beszállítóinak fejlesztéséhez. A fejlesztés mindkét oldalról 

nézve pozitív: a sörgyártók a magyarországi működésükhöz szükséges anyagokat és 

szolgáltatásokat itthonról tudják beszerezni, a magyar vállalkozások pedig a nagy vállalatok 

ellátási láncának részeként szert tehetnek olyan tudásra, amellyel nem csak országos, hanem 

regionális, sőt, akár európai színvonalon is versenyképesen tudnak szolgáltatni. 

A megkérdezett vállalkozások Ipar 4.0-val kapcsolatos válaszaiból egy tiszta kép bontakozik ki: 

tudják, hogy jelenlegi folyamataik és ICT megoldásaik nem versenyképesek az új ipari 

megoldások korszakában hosszú távon, ugyanakkor a multinacionális sörgyártó vállalatokkal 

szemben előttük nincsenek jó megoldások, a big data kezelés, a robotika és a digitalizáció általában 

kihívást jelentenek számukra. Ugyanakkor, ahogyan azt megtapasztaltam a tanácsadásra való 

nyitottság kapcsán, a beszállítók szeretnének fejlődni, konstruktívan állnak a változásokhoz, 

ugyanakkor saját maguk nem képesek menedzselni azt. Az Ipar 4.0 megoldásainak magyarországi 

alkalmazása okán az öt leggyakoribban megemlített akadály a digitális írástudatlanáig, a pénzügyi 

és K+F támogatás hiánya, valamint az elavult termelési és ICT technológia voltak. Ezen problémák 

leküzdését az elemzésemben szereplő kategóriák mentén, azaz az egyes megoldások használati 

gyakoriságával kapcsolatban adott válaszok mentén javaslom elkezdeni: 

Azon partnereknél, akik a szállítmányozás területén mozognak, a digitális írástudás a 

fuvarleveleknél, az elszámolásoknál és a fuvarszervezésnél kezdődik. A pénzügyi problémákat 

talán a kedvezményes licencek igénylésével, ingyenes szoftver verziók használatával és a 
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mindezekhez társuló megannyi ingyenesen elérhető online tanfolyam elvégzésével látom 

kiküszöbölhetőnek. Az elavult technológiát és ICT megoldásokat helyettesítendő, az új 

megoldások bevezetése előtt tanácsos a megrendelők közül a legfontosabb, legjelentősebb 

néhánnyal egyeztetni, annak érdekében, hogy a digitális integráció foka tovább növekedhessen, a 

rendszerek összekapcsolhatók legyenek. 

Azon partnereknél, akik a raktározással foglalkoznak, az informatikai ismereteik szintúgy online 

pótolhatók (MS Excel és ehhez hasonló oktató videók megtekintésével), kitekintéssel a jelenleg 

kínált raktárkészlet-nyilvántartó programokra, különös tekintettel azok funkcionalitására és 

riportálási képességeire, mint a multinacionális vállalatok által elvárt egyik hangsúlyos tényező. 

A pénzügyi problémákat jelen esetben is az elavult technológiákkal látom összefüggőnek, a 

szállítási modalitások közötti váltás, a termékek be- és kitárolásának adminisztrációja, az 

anyagmozgató eszközök kihasználtságának ellenőrzése mind-mind olyan kapcsolódási pontok, 

amikkel a multinacionális megrendelőkkel együtt az ellátási láncuk elérheti a következő 

lépcsőfokot az integráltságban, a digitális összekapcsolódás új szintje jöhet létre.  

A tanácsadással foglalkozó szolgáltatók (legyen az akár HR, akár mérnöki , akár adó- vagy 

környezetvédelmi tanácsadás) esetében úgy gondolom, hogy szakemberként ismerik a 

szakterületükhöz tartozó legújabb megoldásokat, igy az irástudatlanság jelen esetben nem jellemzi 

mindegyiküket, ugyanakkor az adatelemzésre, irodai ügyintézésre vagy közönségkapcsolatra 

használt jelenlegi eszközeik átnézendők és újragondolandók annak fényében, hogy ügyfeleik, a 

söripari gyártók milyen szolgáltatásokat várnak el, hosszú távú stratégiájukban hogyan tudnak 

egymáshoz kapcsolódni, elköteleződni és az esetleges pénzügyi problémákra a stratégiai 

együttműködés kapcsán megoldásokat kidolgozni. 

Az adminisztratív területen tevékenykedő vállalkozások (pl. például a bérszámfejtés, EKAER 

adminisztráció vagy hulladékkezelés, etc.) digitális működése a hatóságok előtti képviselet és 

kötelező adatszolgáltatás miatt -az elmúlt évek állami ICT infrastruktúra fejlesztései okán- már 

nem az irástudatlanság kategóriájába tartozik, a fejlesztés az elemzéseik és ügyfelekkel való 

kommunikációjuk megreformálásával kezdődhet, amelyek értéket teremtenek vevőiknek, a 

gyártóknak. A KKV szektor ICT és technológiai fejlődését elő segítendő, számos EU forrás áll 

rendelkezésre, azon cégek, akik járatosak a hivatalos megfogalmazások értelmezésében és az 

állami szervekkel való hatékony kommunikációban, már meg lévő tudásukra alapozva tudnának 

pályázatokat benyújtani a fent említett fejlesztésekre. 
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A válaszadóknak egy kis része tartozik ebbe a kategóriába, ugyanakkor megemlítendő, hogy az 

ún. High tech kategóriába sorolt beszállítók/szolgáltatók a saját területükön (pl. robotika) 

élenjárónak minősülnek, ugyanakkor például logisztikai folyamataik, vevői integrációjuk olyan 

fejlesztendő területek, ahol az eltérő iparágakban szerzett szakmai tudást tudják kamatoztatni és a 

söriparban felhasználni. A pénzügyi problémák jelen cégeknél nem jellemzőek, sokkal inkább a 

célcsoportjaik, a vevőik számára. 

Az ellátási lánc domináns, legerősebb tagjaként a multinacionális sörgyárak évszázados 

tapasztalattal rendelkeznek az iparágban, a korábban leírtaknak megfelelően érintettek voltak a 

korábbi ipari forradalmak vívmányainak elterjedésében. Integrátor szerepük okán (azaz, hogy a 

beszállítóik minden szakmai területen rendelkeznek kompetenciával) a tapasztalat mellett szakmai 

tudásuk is mély, fejlődésük egyik mozgatórugója. Annak érdekében, hogy beszállítóik fejlesztésre 

kerüljenek, a gyárak részéről mindennemű, releváns ismereteik megosztása javasolt partnereikkel, 

azaz azok képzése, a gyáraknak megfelelő irányba. Az Ipar 4.0 megoldások alkalmazása nagy 

kockázatot rejt magában, ugyanakkor annál is több hasznot hordoz. Az ellátási lánc teljes digitális 

integrációja akkor valósulhat meg, ha a résztvevők egymással kompatibilis megoldásokat 

használnak, mind az adatok mérésére és elemzésére, erőfölényüket kihasználandó, a sörgyártók 

számára javasolt az alkalmazni kívánt technológia és folyamatok minél részletesebb ismertetése a 

beszállítóikkal, annak érdekében, hogy saját maguk fejlesztését a gyárak, azaz vevők számára 

legtöbb értékkel rendelkező módon valósítsák meg. 
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10.3 Kitekintés a kutatás folytatására 

 

Mivel jelen kutatásom alapját kérdező kérdőívet kétnyelvű verzióban, azaz magyarul és angolul 

készítettem el, ezért annak érdekében, hogy a régiós vállalkozások válaszait össze tudjam 

hasonlítani, érdekes lenne szlovén témavezetőm, Dr. Andrej Lisec segítségével szlovén 

vállalkozásokat is meginterjúvolni ugyanezen kérdéssorral, illetve az angol, mint globális nyelv 

okán a regionális fókusszal a kérdéseket megválaszoltatni a környező országokban, mint például 

a visegrádi négyek további három országa vagy az ipar fejlettségét összehasonlítandó, a DACH 

régió országaiban. 

Ahogy a válaszadók leíró statisztikáiból kiderült, kérdőívem fókuszában a gyártók 

beszállítói álltak, ugyanakkor érdekes lenne a downstream oldalt is megvizsgálni, azaz 

megfigyelni, hogy az ipar 4.0 rendelkezik-e a HORECA, a nagy- és kiskereskedő vevők oldalára 

közvetlen hatással.  

A kutatás kérdőíve 2019. januárja és márciusa között volt elérhető, a folyamatok 

előrehaladását, ill. a válaszok jövőbeni alakulását vizsgálandó, ugyanezen kérdőívvel, ugyanezen 

válaszadókat megkeresve a kérdéseket 2022-ben, azaz három év múlva egy olyan összehasonlítás 

készülhet, amely megmutatja, hogy a választott irányok megfelelőek-e, ill. az alkalmazott 

megoldások beváltották-e a hozzájuk fűzött reményeket.  

A sör és üdítőipar iparág mellett más, feldolgozóipari ágazat ellátási láncával is párhuzam 

vonható, illetve annak a láncnak a tagjai által adott válaszok tovább erősíthetik az értekezésben 

foglalt ágazati jellemzőket, ill. esetlegesen továbbiakat adhatnak hozzá, valamint segíthet 

logisztikai tevékenységekre vonatkozóan is iparágakon átívelő megállapításokat tenni. 
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1. sz. függelék: Kérdőív 

 

Sors

zám 

Kérdés és válaszlehetőségei 

1 A cég foglalkoztatotti létszáma? Number of employees at the responder's company? 

 50 fő alatt / Under 50 person  

 51 és 100 fő között / Between 51 and 100 person 

 101 és 400 fő között / Between 101 and 400 person 

 401 fő fölött / Above 401 person 

2 Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? 

 Szolgáltató (IT, HR, etc.) partnere FMCG gyártónak / Servicer (IT, HR, etc.) of the 

FMCG manufacturer 

 Indirekt anyag beszállítója az FMCG gyártónak / Indirect material supplier of the FMCG 

supplier 

 FMCG gyártó cég  / FMCG manufacturer 

 FMCG gyártó ügyfele / Customer of FMCG companies 

 Direkt anyag beszállítója az FMCG gyártónak / Direct material supplier of the FMCG 

manufacturer 

3 Az Ön cége melyik régióban rendelkezik székhellyel? Region of the registered seat of 

the responder's company? 

 Közép-Magyarország / Middle Hungary 

 Nyugat-Magyarország / Westen Hungary 

 Kelet-Magyarország / Eastern Hungary 

4 Válaszadó vállalati strukturában elfoglalt pozíciója? Responder's position in the 

corporate hierarchy? 

 Felsővezető / C level manager 

 Középvezető  / Manager  

 Szakértő beosztott / Professional 

5 Válaszadó szakterülete? Responder's position? 
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 Ellátási lánc ( beszerzés, készletezés, szállítmányozás) / Supply Chain ( procurement, 

inventory management, transportation) 

 Egyéb / Other 

 IT 

 HR 

 Pénzügy / Finance 

6 FMCG vállalati vevőinek száma? Number of FMCG customers of the responder's 

company? 

 0-10 

 11-50 

 51-100 

 101- 

7 Hány minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik vállalata? How much quality 

management system certificate does responder's company have? 

 0-1 

 2-5 

 6- 

 

8 Kérjük, adja meg a termelésben üzemelő robotok számát. Number of the robots in the 

operation in the responder's company. 

 0-5 

 6-10 

 51-100 

 Nem alkalmazható vagy nem tudja  /Not applicable or do not know 

9 Vállalatánál gyűjtött adatok %-os pontossága? Accuracy of the collected data at responder's 

company in %? 

 0-100 

 Nem tudom 

1

0 

Vállalatánál gyűjtött adatok mérésének eszköze? Tool of the collected data at responder's 

company? 
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 manuális manual 

 digitális digital 

 Nem tudom 

1

1 

Vállalatánál gyűjtött adatok elemzésének eszköze ? Tool of the data analysis at responder's 

company? 

 manuálisan manually 

 szoftveresen by software 

 Nem tudom 

1

2 

Vállalatánál gyűjtött adatok elemzésének célja? Aim of data collection at responder's 

company? 

 általános folyamatfejlesztés general process development 

 időhatékonyság növelés time efficiency increase 

 költséghatékonyság növelés cost efficiency increase 

 Nem tudom 

1

3 

Vállalatánál gyűjtött adatok elemzése közben észlelt veszteségek leggyakoribb típusai? 

During the data analysis, what are the most common wastes at responder's company? 

 Készletezési Inventory management 

 Mozgásbeli Moving 

 Várakozás Wait 

 Mennyiségei túltermelés Quantity overproduction 

 Minőségi túlteljesítés Quality overproduction 

 Hiba Failure 

 Képességbeli Skill 

 Nem tudom 

 

 

14. Mennyire gyakran használja a következő megoldásokat? How often do you use the following 

solutions? 
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  Egyész 

nap All 

day 

Óránké

nt 

Hourly 

Napo

nta 

Daily 

Ritkább

an 

Rarely 

Ne

m 

tudj

a 
 

Felhő alapú szoftverek Cloud based softwares           
 

E-számlázás E-invoicing           
 

Irodai kommunikációs szoftverek (eg. Skype, 

etc.) Office communication softwares (eg. 

Skype, etc.) 

          

 
Online csoportmunka szoftverek Online 

collaboration tools 

          

 
Szenzorok Sensors           

 
Mobil berendezések (pl. kézi scanner) Mobile 

devices (eg- manual scanner) 

          

 
RFID           

 
Valósidejű helymeghatározó rendszer Real 

time positioning system 

          

 
Big Data valósidejű adatkiértékelésre, 

tárolásra Big Data for realtime analysis and 

storage 

          

 
Felhőmegoldás Cloud as storing solution           

 
Beágyazott IT rendszerek Embedded IT 

systems 

          

 
M2M (gépek közötti kommunikáció) 

Machine to machine communication 

          

 
Alkalmazásintegráció Application integration           

 
ERP rendszer ERP System           

 
Kiterjesztett valóság Virtual reality           

 
Mesterséges intelligencia Artificial 

Intelligence 
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Internet of Things           

 
3D nyomtatás 3D printing           

 
Közösségi alkalmazások Social media 

applications 

          

 
Mobil alkalmazások Mobile device 

applications 

          

 
Előjelzett analitika Predictive analytics           

 

 

 

 

 

 

 15. Mennyire integrált digitálisan a folyamat gyártó és 

partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? 

sem

enn

yire,  

horiz

ontál

isan  

verti

káli

san 

vég

pont

tól-

vég

pont

tig 

tart

ó 

mér

nöki 

terv

ezés

sel 

kerü

lt 

kial

akít

ásra  

N

e

m 

tu

do

m 
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beszerzés sourcing   

alapanyag beszerzés raw material sourcing           

csomagolóanyag beszerzés packaging material sourcing           

indirekt termék beszerzés indirect material sourcing           

indirekt szolgáltatás beszerzés indirect service sourcing           

elosztás distribution   

időbeli fizikai elosztás physical distribution in time           

térbeli fizikai elosztás physical distribution in space           

készletezés inventory management   

időbeli fizikai elosztás physical distribution in time           

térbeli fizikai elosztás physical distribution in space           

készlet nyilvántartás inventory registration           

raktározás warehousing   

depó üzemeltetés depot management           

anyagmozgató gép üzemeltetés material handling equipment 

operation 

          

termékazonosítás product identification           

szállítmányozás transportation   

közúti szállítmányozás road transportation           

rakomány-képzés stacking           

rendelés feldolgozás order management   

ügyfélszolgálat customer service           

rendelés azonosítás order identification           

termelés production   

Alapanyag-feldolgozás raw material processing           

Malátázás malting           

Főzés brewing           

Fejtés és palackozás tapping and bottling           

Műszaki karbantartás technical maintenance           
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 16. Mennyire integrált összességében a folyamat gyártó és 

partnere között? How much integrated is the process 

between manufacturer and its vendor overall? 

fizi

kai

lag  

infor

máci

ósan  

anya

gára

mlás  

tekin

tetéb

en 

infrast

ruktur

álisan 

N

e

m 

tu

d

o

m 

beszerzés sourcing   

alapanyag beszerzés raw material sourcing           

csomagolóanyag beszerzés packaging material sourcing           

indirekt termék beszerzés indirect material sourcing           

indirekt szolgáltatás beszerzés indirect service sourcing           

elosztás distribution   

időbeli fizikai elosztás physical distribution in time           

térbeli fizikai elosztás physical distribution in space           

készletezés inventory management   

időbeli fizikai elosztás physical distribution in time           

térbeli fizikai elosztás physical distribution in space           

készlet nyilvántartás inventory registration           

raktározás warehousing   

depó üzemeltetés depot management           

anyagmozgató gép üzemeltetés material handling equipment 

operation 

          

termékazonosítás product identification           

szállítmányozás transportation   

közúti szállítmányozás road transportation           

rakomány-képzés stacking           
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rendelés feldolgozás order management   

ügyfélszolgálat customer service           

rendelés azonosítás order identification           

termelés production   

Alapanyag-feldolgozás raw material processing           

Malátázás malting           

Főzés brewing           

Fejtés és palackozás tapping and bottling           

Műszaki karbantartás technical maintenance           

 

 

 

 

 17. Milyen jellegű adatokat gyűjt az ellátási lánc folyamatokról, 

amikben érintett? What kind of data do you collect from the supply 

chain processes, which you are involved into? 

in

p

ut 

fol

ya

ma

t 

pro

ces

s 

ou

tp

ut 

eg

yé

b 

ot

he

r 

N

e

m 

tu

do

m 

beszerzés sourcing   

alapanyag beszerzés raw material sourcing           

csomagolóanyag beszerzés packaging material sourcing           

indirekt termék beszerzés indirect material sourcing           

indirekt szolgáltatás beszerzés indirect service sourcing           

elosztás distribution   

időbeli fizikai elosztás physical distribution in time           

térbeli fizikai elosztás physical distribution in space           

készletezés inventory management   

időbeli fizikai elosztás physical distribution in time           
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térbeli fizikai elosztás physical distribution in space           

készlet nyilvántartás inventory registration           

raktározás warehousing   

depó üzemeltetés depot management           

anyagmozgató gép üzemeltetés material handling equipment operation           

termékazonosítás product identification           

szállítmányozás transportation   

közúti szállítmányozás road transportation           

rakomány-képzés stacking           

rendelés feldolgozás order management   

ügyfélszolgálat customer service           

rendelés azonosítás order identification           

termelés production   

Alapanyag-feldolgozás raw material processing           

Malátázás malting           

Főzés brewing           

Fejtés és palackozás tapping and bottling           

Műszaki karbantartás technical maintenance           

 

 

 

 

 

18. Az FMCG/ söripar vonatkozásában mennyire ért egyet a következő állításokkal? How 

much do you agree with the below statements regarding to the FMCG/Beer industry? 

 

A piac dinamikusan változik, rugalmasnak kell 

lenni. 

Overall market dynamics are changing 

quickly; we have to be more flexible 

 

Az árérzékenység nő a piacon Price sensitivity is increasing in the 

market 
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A vásárlók egyre igényesebbek Customers are becoming more 

demanding 

 

A verseny is intenzít, evégett a termékeknek is 

versenyképes árral kell rendelkezniük. 

The competition is intensive, so the 

companies must therefore maintain 

very competitive  product prices 

 

Kevés a szakember és ez munkaerő-hiányt okoz. Skilled personnel are in short supply, 

resulting in workforce deficiencies 

 

Jellemző az üzleti és termelési folyamatok 

digitalizációja 

Digitalization of manufacturing 

processes 

 

Jellemző a robotika (gyártásban, logisztikában 

való) alkalmazása 

Robotics in manufacturing/supply 

chain 

 

Jellemző a nagy adattömeg feldolgozás (Big Data) 

(piaci előrejelzésben, tervezésben, gyártásban, 

logisztikában való) alkalmazása, használata 

Big Data usage in 

manufacturing/supply chain 

 

Termék nyújtása helyett vállalata képes lenne egy 

értékteremtő szolgáltatás értékesítésére egy teljes, 

kapcsolt ügyfélélmény érdekében. 

Instead of sales of a given product or 

simple service, your company would be 

able to ensure complex service 

 

Vállalatának összes jelenlegi tevékenysége 

hozzájárul az értékteremtéshez. 

All of your company's current activity 

contribute to the value creation. 

 

Az Ipar 4.0 stratégia kialakítása alapvető 

fontosságú az üzleti stratégia meghatározásakor. 

Industry 4.0  strategy is substantial at 

creation of business strategy. 

 

Az FMCG (söripari) termékportfólió növeli az 

ellátási lánc komplexitását. 

The FMCG (beer industry) product 

portfolio increases the complexity in 

the supply chain. 

 

Az FMCG (söripari) termékportfólió az Ipar 4.0 

eszközök alkalmazásának egyik gátló tényezője. 

The FMCG (beer industry) product 

portfolio is a blocking factor to the 

industry 4.0 tool application 

 

Jellemző az „Ostorcsapás-effektus”, azaz 

előrejelzési és készletezési nehézségek 

Whipping-effect (which means 

forecasting and inventory management 

challanges) is describing the industry. 
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Jellemző az etnocentrizmus, azaz az értékesítési 

piaccal megegyező, helyi beszállítók preferenciája 

Etnocentrism ( preferred local 

suppliers) is describing the industry. 

 

Jellemző a környezetterhelés folyamatos 

csökkentése 

Environmental impact continuous 

reduction is describing the industry. 

 

Jellemző a szezonalitás Seasonality is describing the industry.  

Jellemző a munkaerőhiány Labor shortage is describing the 

industry. 

 

A magyar FMCG/söripar technológiailag már érett. The Hungarian FMCG /Beer industry is 

already matured from technical point of 

view. 

 

 

19. Kérem, jelölje meg vállalata számára fontosságát a következő üzleti céloknak az elkövetkező 

24 hónapot tekintve. Please rate the importance of the following business priorities to your 

organization for the next 24 months. 
 

Új piacokra történő terjeszkedés To expand into new markets 
 

Termékpaletta szélesítése To streamline the product portfolio 
 

Új termék/szolgáltatás fejlesztése To develop and launch new 

products/services 
 

Belső folyamatok fejlesztése,mint pl. HR, pénzügy, 

etc. 

To improve internal operational 

processes such as HR, finance, etc. 
 

IT fejlesztések To improve IT and business 

alignment 
 

Üzleti kommunikáció és együttműködés fejlesztése To improve business communication 

and collaboration 
 

Vevői visszajelzések alkalmazása To enhance client insights 
 

Költségcsökkentés  Overall cost cutting 
 

Új ügyfelek toborzása To acquire new customers 
 

Termék/szolgáltatás minőségbeli fejlesztése To improve the quality of existing 

products/services 
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Ügyfélélmény fejlesztése To improve customer 

experience/satisfaction 

20. Tervezi tanácsadási szolgáltatás igénybevételét a következő 24 hónapban az alábbi 

tevékenységekhez? Do you plan to purchase consultancy service in the next 24 months for the 

next activities? 
 

Automatizált megelőző karbantartás Automated Preventative Maintenance 
 

Automatizált ügyfélszolgálat Automated Customer Service Agent 
 

 Minőségmenedzsment vizsgálati rendszerek Quality Management Investigation  

Systems 
 

Csalás elleni elemzés és vizsgálat Fraud Analysis And Investigation 
 

Automatizált Fenyegetettség értékelés és 

megelőző rendszerek 

Automated Threat Intelligence And 

Prevention Systems 

21. Az új digitális technológiák megvalósítása hol jelenti a legnagyobb kihívásokat? Where do 

you expect the biggest challanges in the realization of the digital technologies? 
 

Új üzleti modellek new business models 
 

Rendelkezésre álló megoldások integrálása integration of the current solutions 
 

Standardizálás standardisation 
 

Folyamat- és munkaszervezés process- and work organization 
 

Információbiztonság és -védelem information security and procection 
 

Szakértelem rendelkezésre állása available professional expertism 
 

Jelentős K+F+I igény significant R+R need 
 

Képzés, továbbképzés training, education 
 

Jogi szabályozások, jogi környezet legal regulations, legal environment 

 

 

 

22. Az alábbi tényezők közül melyek a versenyképesség akadályai az Ipar 4.0 területén? 
 

Digitális írástudatlanság digital illiteracy 
 

Szakképzett munkaerő hiánya lack of professionals 
 

Emelkedő bérköltségek rising employment costs 
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Bővítési lehetőségek hiánya lack of extention opportunities 

 
Szűkülő piaci lehetőségek shrinking market opportunities 

 
Emelkedő logisztikai költségek rising logistic costs 

 
Kedvezőtlen infrastruktúra disadvantegous infrastructure 

 
Elavult termelési technológiák, folyamatok outdated manufacturing technologies, 

processes 
 

Hiányzó vagy elavult információs és 

kommunikációs technológiák 

outdated or mising ICT technologies 

 
K+F+I támogatás hiánya lack of R+D support 

 
Pénzügyi támogatás hiánya Lack of financial support 

23. Az Ipar 4.0 megvalósítása kapcsán milyen területeken várható előrelépés? Where do you 

expect benefits from Industry 4.0? 
 

Hatékonyságnövelés Efficiency improvements 
 

Nagyobb rugalmasság More flexibility 
 

A termelési-logisztikai folyamatok jobb 

átláthatósága 

Better transparency of manufacturing-

supply chain processes 
 

Új piacok szerzése New markets 
 

Versenyelőny competitive advantage 
 

Növekedési potenciál growing potential 

24. Az Ipar 4.0 hogyan változtatja meg az emberi munka körülményeit? which will be the results 

of the Industry 4.0 from the aspect of human working conditions? 
 

Új munkahelyek teremtődnek There shall be new workplaces 
 

 Egyes munkahelyek megszűnnek, helyükbe újjak 

lépnek 

Some of the workplaces shall be 

replaced with new ones 
 

A robotok a munkavállalók támogatására 

hivatottak 

Robots shall support the human 

workforce 
 

A robotok, gépek kiszorítják a hagyományos 

munkaerőt a kétkezi munkavégzés köréből 

Robots shall replace the human 

workforce from physical works 
 

Az új munkakörülményekhez új típusú 

képességek, képzettségek szükségesek 

There shall be new skills and education 

requested 
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25. A merőben új technológiák honnan érkeznek majd? Where will the biggest disruption 

impacts come from? 
 

A szektorban már jelen lévő vállalatoktól Established companies from own sector 
 

Új belépőktől New Entrants 
 

Más szektorban már jelen lévő vállalatoktól Established companies from adjacent 

sector 
 

Sehonnan - magunkat annak tekintjük None – we see ourselves as distruptor 
 

Sehonnan - nem látjuk valós folyamatnak None – we do not expect significant 

distruption 
 

Nem tudja I do not know 

26. Mely vállalati mutatók javulását várja az ipar 4.0 eszközök alkalmazásától? Which corporate 

key performance indicators do you expect to be increased by the application of industry 4.0 

solutions? 
 

Befektetett munkaidő, ahol is a jelenlegi érték 

csökkentése elvárt 

Time, where teh value shall be 

decreased 
 

a jóváhagyás lassúsága, ahol is a jelenlegi érték 

csökkentése elvárt 

Slowness of approval, where the value 

shall be decreased 
 

adatok pontossága, ahol is a jelenlegi érték 

növelése elvárt 

accuracy of data, where the value shall 

be increased 
 

erőforrás racionalizálás, ahol is a jelenlegi érték 

növelése elvárt 

overall resource rationalization , where 

the value shall be increased 
 

adatminőség javulás, ahol is a jelenlegi érték 

növelése elvárt 

data quality improvement, where the 

value shall be increased 
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1. sz. melléklet: Az 1. sz. Hipotézishez tartozó kereszttábla és annak mutatói 

 

Alapanyag beszerzés 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [alapanyag beszerzés / raw material sourcing] 

Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a folyamat 

gyártó és partnere között? How much digitally 

integrated is the process between 

manufacturer and its vendor? [alapanyag 

beszerzés / raw material sourcing] 

Total 

semmenny

ire 

horizontáli

san 

integrált 

vertikális

an 

integrált 

végpontt

ól-

végpontt

ig tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

Szolgáltat

ó (IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak 

/ Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactu

rer 

Count 15 53 1 0 69 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

21,7% 76,8% 1,4% 0,0% 100,0

% 

Count 1 6 0 0 7 
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Indirekt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 100,0

% 

FMCG 

gyártó cég  

/ FMCG 

manufactu

rer 

Count 0 3 1 1 5 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 100,0

% 

Direkt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Direct 

material 

supplier of 

the FMCG 

manufactu

rer 

Count 0 0 0 1 1 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0

% 
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Total Count 16 62 2 2 82 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

19,5% 75,6% 2,4% 2,4% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,830     ,000 

Cramer's V ,479     ,000 

N of Valid Cases 82       

 

Csomagolóanyag beszerzés 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [csomagolóanyag beszerzés / packaging material 

sourcing] Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a folyamat 

gyártó és partnere között? How much digitally 

integrated is the process between 

manufacturer and its vendor? 

[csomagolóanyag beszerzés / packaging 

material sourcing] Total 
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semmenny

ire 

horizontáli

san 

integrált 

vertikális

an 

integrált 

végpontt

ól-

végpontt

ig tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

Szolgáltat

ó (IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak 

/ Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactu

rer 

Count 15 53 0 0 68 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

22,1% 77,9% 0,0% 0,0% 100,0

% 

Indirekt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 1 4 0 0 5 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

Count 0 3 1 1 5 
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FMCG 

gyártó cég  

/ FMCG 

manufactu

rer 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 100,0

% 

Direkt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Direct 

material 

supplier of 

the FMCG 

manufactu

rer 

Count 0 0 0 1 1 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0

% 

Total Count 16 60 1 2 79 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

20,3% 75,9% 1,3% 2,5% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 
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  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,889     ,000 

Cramer's V ,514     ,000 

N of Valid Cases 79       

 

Indirekt termék beszerzés 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [indirekt termék beszerzés / indirect material sourcing] 

Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a folyamat 

gyártó és partnere között? How much digitally 

integrated is the process between 

manufacturer and its vendor? [indirekt termék 

beszerzés / indirect material sourcing] 

Total 

semmenny

ire 

horizontáli

san 

integrált 

vertikális

an 

integrált 

végpontt

ól-

végpontt

ig tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

Szolgáltat

ó (IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak 

/ Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

Count 15 53 1 1 70 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

21,4% 75,7% 1,4% 1,4% 100,0

% 
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FMCG 

manufactu

rer 

Indirekt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 2 6 0 0 8 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

FMCG 

gyártó cég  

/ FMCG 

manufactu

rer 

Count 0 3 1 1 5 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 100,0

% 

Direkt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Direct 

material 

Count 0 0 0 1 1 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0

% 
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supplier of 

the FMCG 

manufactu

rer 

Total Count 17 62 2 3 84 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

20,2% 73,8% 2,4% 3,6% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,692     ,000 

Cramer's V ,400     ,000 

N of Valid Cases 84       

 

Indirekt szolgáltatás beszerzés 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [indirekt szolgáltatás beszerzés / indirect service sourcing] 

Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a folyamat 

gyártó és partnere között? How much digitally 

integrated is the process between 

manufacturer and its vendor? [indirekt Total 
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szolgáltatás beszerzés / indirect service 

sourcing] 

semmenny

ire 

horizontáli

san 

integrált 

vertikális

an 

integrált 

végpontt

ól-

végpontt

ig tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

Szolgáltat

ó (IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak 

/ Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactu

rer 

Count 13 58 0 4 75 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

17,3% 77,3% 0,0% 5,3% 100,0

% 

Indirekt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 1 7 0 0 8 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

12,5% 87,5% 0,0% 0,0% 100,0

% 

Count 0 4 1 0 5 
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FMCG 

gyártó cég  

/ FMCG 

manufactu

rer 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 100,0

% 

Direkt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Direct 

material 

supplier of 

the FMCG 

manufactu

rer 

Count 0 0 0 1 1 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0

% 

Total Count 14 69 1 5 89 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

15,7% 77,5% 1,1% 5,6% 100,0

% 
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Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,631     ,000 

Cramer's V ,364     ,000 

N of Valid Cases 89       

 

Időbeli fizikai elpsztás 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [időbeli fizikai elosztás / physical distribution in time] 

Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a 

folyamat gyártó és partnere között? 

How much digitally integrated is the 

process between manufacturer and its 

vendor? [időbeli fizikai elosztás / 

physical distribution in time] 

Total 

semmennyir

e 

horizontálisa

n integrált 

végponttól

-

végponttig 

tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

Szolgáltató 

(IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak / 

Servicer 

Count 13 57 1 71 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

18,3% 80,3% 1,4% 100,0

% 
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(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactur

er 

responder's 

company? 

Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 1 6 0 7 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

14,3% 85,7% 0,0% 100,0

% 

FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufactur

er 

Count 1 3 2 6 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

16,7% 50,0% 33,3% 100,0

% 

Direkt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Direct 

material 

supplier of 

Count 0 0 1 1 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0

% 
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the FMCG 

manufactur

er 

Total Count 15 66 4 85 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

17,6% 77,6% 4,7% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,627     ,000 

Cramer's V ,444     ,000 

N of Valid Cases 85       

 

Térbeli fizikai elosztás 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [térbeli fizikai elosztás / physical distribution in space] 

Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a 

folyamat gyártó és partnere között? 

How much digitally integrated is the 

process between manufacturer and its Total 
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vendor? [térbeli fizikai elosztás / 

physical distribution in space] 

semmennyir

e 

horizontálisa

n integrált 

végponttól

-

végponttig 

tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

Szolgáltató 

(IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak / 

Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactur

er 

Count 13 56 2 71 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

18,3% 78,9% 2,8% 100,0

% 

Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 1 6 0 7 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

14,3% 85,7% 0,0% 100,0

% 

Count 1 3 2 6 
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FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufactur

er 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

16,7% 50,0% 33,3% 100,0

% 

Direkt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Direct 

material 

supplier of 

the FMCG 

manufactur

er 

Count 0 0 1 1 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0

% 

Total Count 15 65 5 85 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

17,6% 76,5% 5,9% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 
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Nominal by 

Nominal 

Phi ,553     ,000 

Cramer's V ,391     ,000 

N of Valid Cases 85       

 

Depó üzemeltetés 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [depó üzemeltetés / depot management] Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a folyamat 

gyártó és partnere között? How much digitally 

integrated is the process between 

manufacturer and its vendor? [depó 

üzemeltetés / depot management] 

Total 

semmenny

ire 

horizontáli

san 

integrált 

vertikális

an 

integrált 

végpontt

ól-

végpontt

ig tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

Szolgáltat

ó (IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak 

/ Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactu

rer 

Count 14 53 0 1 68 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

20,6% 77,9% 0,0% 1,5% 100,0

% 

Count 1 3 0 2 6 
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Indirekt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

16,7% 50,0% 0,0% 33,3% 100,0

% 

FMCG 

gyártó cég  

/ FMCG 

manufactu

rer 

Count 1 3 0 1 5 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

20,0% 60,0% 0,0% 20,0% 100,0

% 

Direkt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Direct 

material 

supplier of 

the FMCG 

manufactu

rer 

Count 0 0 1 0 1 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0

% 
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Total Count 16 59 1 4 80 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

20,0% 73,8% 1,3% 5,0% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi 1,086     ,000 

Cramer's V ,627     ,000 

N of Valid Cases 80       

 

Anyagmozgató gép üzemeltetés 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [anyagmozgató gép üzemeltetés / material handling 

equipment operation] Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a folyamat 

gyártó és partnere között? How much digitally 

integrated is the process between 

manufacturer and its vendor? [anyagmozgató 

gép üzemeltetés / material handling 

equipment operation] Total 
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semmenny

ire 

horizontáli

san 

integrált 

vertikális

an 

integrált 

végpontt

ól-

végpontt

ig tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

Szolgáltat

ó (IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak 

/ Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactu

rer 

Count 14 51 2 1 68 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

20,6% 75,0% 2,9% 1,5% 100,0

% 

Indirekt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 1 6 0 0 7 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 100,0

% 

Count 0 4 0 2 6 
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FMCG 

gyártó cég  

/ FMCG 

manufactu

rer 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0

% 

Total Count 15 61 2 3 81 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

18,5% 75,3% 2,5% 3,7% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,462     ,008 

Cramer's V ,327     ,008 

N of Valid Cases 81       

 

Termékazonosítás 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [termékazonosítás / product identification] 

Crosstabulation 
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Mennyire integrált digitálisan a 

folyamat gyártó és partnere között? 

How much digitally integrated is the 

process between manufacturer and its 

vendor? [termékazonosítás / product 

identification] 

Total 

semmennyir

e 

horizontálisa

n integrált 

végponttól

-

végponttig 

tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

Szolgáltató 

(IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak / 

Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactur

er 

Count 15 56 0 71 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

21,1% 78,9% 0,0% 100,0

% 

Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Indirect 

material 

supplier of 

Count 1 5 1 7 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

14,3% 71,4% 14,3% 100,0

% 
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the FMCG 

supplier 

FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufactur

er 

Count 1 5 0 6 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

16,7% 83,3% 0,0% 100,0

% 

FMCG 

gyártó 

ügyfele / 

Customer of 

FMCG 

companies 

Count 0 0 1 1 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0

% 

Direkt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Direct 

material 

supplier of 

the FMCG 

manufactur

er 

Count 0 1 0 1 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0

% 
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Total Count 17 67 2 86 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

19,8% 77,9% 2,3% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,752     ,000 

Cramer's V ,532     ,000 

N of Valid Cases 86       

 

Ügyfélszolgálat 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [ügyfélszolgálat / customer service] Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a folyamat 

gyártó és partnere között? How much digitally 

integrated is the process between 

manufacturer and its vendor? [ügyfélszolgálat 

/ customer service] 

Total 

semmenny

ire 

horizontáli

san 

integrált 

vertikális

an 

integrált 

végpontt

ól-

végpontt

ig tartó 
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Mi a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

Szolgáltat

ó (IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak 

/ Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactu

rer 

Count 13 60 1 2 76 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

17,1% 78,9% 1,3% 2,6% 100,0

% 

Indirekt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 1 5 0 1 7 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

14,3% 71,4% 0,0% 14,3% 100,0

% 

FMCG 

gyártó cég  

/ FMCG 

manufactu

rer 

Count 0 5 1 0 6 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 83,3% 16,7% 0,0% 100,0

% 
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FMCG 

gyártó 

ügyfele / 

Customer 

of FMCG 

companies 

Count 0 0 0 1 1 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0

% 

Direkt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Direct 

material 

supplier of 

the FMCG 

manufactu

rer 

Count 0 0 1 0 1 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0

% 

Total Count 14 70 3 4 91 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

15,4% 76,9% 3,3% 4,4% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 
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  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,805     ,000 

Cramer's V ,465     ,000 

N of Valid Cases 91       

 

Rendelés azonosítás 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [rendelés azonosítás/  order identification] Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a folyamat 

gyártó és partnere között? How much digitally 

integrated is the process between 

manufacturer and its vendor? [rendelés 

azonosítás/  order identification] 

Total 

semmenny

ire 

horizontáli

san 

integrált 

vertikális

an 

integrált 

végpontt

ól-

végpontt

ig tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

Szolgáltat

ó (IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak 

/ Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

Count 15 55 0 2 72 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

20,8% 76,4% 0,0% 2,8% 100,0

% 
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manufactu

rer 

Indirekt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 1 6 1 0 8 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

12,5% 75,0% 12,5% 0,0% 100,0

% 

FMCG 

gyártó cég  

/ FMCG 

manufactu

rer 

Count 0 6 0 0 6 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

FMCG 

gyártó 

ügyfele / 

Customer 

of FMCG 

companies 

Count 0 0 0 1 1 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0

% 
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Direkt 

anyag 

beszállítój

a az 

FMCG 

gyártónak 

/ Direct 

material 

supplier of 

the FMCG 

manufactu

rer 

Count 0 0 1 0 1 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0

% 

Total Count 16 67 2 3 88 

% within Mi 

a vállalat 

főtevékenysé

ge? Main 

activity of the 

responder's 

company? 

18,2% 76,1% 2,3% 3,4% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,949     ,000 

Cramer's V ,548     ,000 

N of Valid Cases 88       

 

Alapanyag feldolgozás 



180 

 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [Alapanyag-feldolgozás / raw material processing] 

Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a 

folyamat gyártó és partnere között? 

How much digitally integrated is the 

process between manufacturer and its 

vendor? [Alapanyag-feldolgozás / raw 

material processing] 

Total 

semmennyir

e 

horizontálisa

n integrált 

végponttól

-

végponttig 

tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

Szolgáltató 

(IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak / 

Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactur

er 

Count 16 52 1 69 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

23,2% 75,4% 1,4% 100,0

% 

Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Count 2 5 0 7 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

28,6% 71,4% 0,0% 100,0

% 
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Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

of the 

responder's 

company? 

FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufactur

er 

Count 0 4 2 6 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

0,0% 66,7% 33,3% 100,0

% 

Direkt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Direct 

material 

supplier of 

the FMCG 

manufactur

er 

Count 0 1 0 1 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0

% 

Total Count 18 62 3 83 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

21,7% 74,7% 3,6% 100,0

% 
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responder's 

company? 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,462     ,007 

Cramer's V ,327     ,007 

N of Valid Cases 83       

 

Malátázás 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [Malátázás / malting] Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a 

folyamat gyártó és partnere között? 

How much digitally integrated is the 

process between manufacturer and its 

vendor? [Malátázás / malting] 

Total 

semmennyir

e 

horizontálisa

n integrált 

végponttól

-

végponttig 

tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

Szolgáltató 

(IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

Count 16 51 0 67 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

23,9% 76,1% 0,0% 100,0

% 
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responder's 

company? 

gyártónak / 

Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactur

er 

of the 

responder's 

company? 

Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 2 4 0 6 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

33,3% 66,7% 0,0% 100,0

% 

FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufactur

er 

Count 1 3 1 5 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

20,0% 60,0% 20,0% 100,0

% 

Total Count 19 58 1 78 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

24,4% 74,4% 1,3% 100,0

% 
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responder's 

company? 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,439     ,005 

Cramer's V ,311     ,005 

N of Valid Cases 78       

 

Főzés 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [Főzés / brewing] Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a 

folyamat gyártó és partnere között? 

How much digitally integrated is the 

process between manufacturer and its 

vendor? [Főzés / brewing] 

Total 

semmennyir

e 

horizontálisa

n integrált 

végponttól

-

végponttig 

tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

Szolgáltató 

(IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

Count 16 51 0 67 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

23,9% 76,1% 0,0% 100,0

% 
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responder's 

company? 

gyártónak / 

Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactur

er 

of the 

responder's 

company? 

Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 2 4 0 6 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

33,3% 66,7% 0,0% 100,0

% 

FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufactur

er 

Count 1 3 1 5 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

20,0% 60,0% 20,0% 100,0

% 

Total Count 19 58 1 78 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

24,4% 74,4% 1,3% 100,0

% 
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responder's 

company? 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,439     ,005 

Cramer's V ,311     ,005 

N of Valid Cases 78       

 

Fejtés 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [Fejtés és palackozás / tapping and bottling] 

Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a 

folyamat gyártó és partnere között? 

How much digitally integrated is the 

process between manufacturer and its 

vendor? [Fejtés és palackozás / tapping 

and bottling] 

Total 

semmennyir

e 

horizontálisa

n integrált 

végponttól

-

végponttig 

tartó 

Count 16 51 0 67 
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Mi a vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

Szolgáltató 

(IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak / 

Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactur

er 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

23,9% 76,1% 0,0% 100,0

% 

Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 2 4 0 6 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

33,3% 66,7% 0,0% 100,0

% 

FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufactur

er 

Count 1 3 1 5 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

20,0% 60,0% 20,0% 100,0

% 

Total Count 19 58 1 78 
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% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

24,4% 74,4% 1,3% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,439     ,005 

Cramer's V ,311     ,005 

N of Valid Cases 78       

 

Műszaki karbantartás 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Mennyire integrált 

digitálisan a folyamat gyártó és partnere között? How much digitally integrated is the process 

between manufacturer and its vendor? [műszaki karbantartás / technical maintenance] 

Crosstabulation 

  

Mennyire integrált digitálisan a 

folyamat gyártó és partnere között? 

How much digitally integrated is the 

process between manufacturer and its 

vendor? [műszaki karbantartás / 

technical maintenance] 

Total 

semmennyir

e 

horizontálisa

n integrált 

végponttól

-
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végponttig 

tartó 

Mi a vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

Szolgáltató 

(IT, HR, 

etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak / 

Servicer 

(IT, HR, 

etc.) of the 

FMCG 

manufactur

er 

Count 14 52 2 68 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

20,6% 76,5% 2,9% 100,0

% 

Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 1 6 0 7 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

14,3% 85,7% 0,0% 100,0

% 

FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufactur

er 

Count 1 3 2 6 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

16,7% 50,0% 33,3% 100,0

% 
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responder's 

company? 

Total Count 16 61 4 81 

% within Mi a 

vállalat 

főtevékenysége

? Main activity 

of the 

responder's 

company? 

19,8% 75,3% 4,9% 100,0

% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,376     ,022 

Cramer's V ,266     ,022 

N of Valid Cases 81       
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1. sz. melléklet: A 2. sz. Hipotézishez tartozó kereszttábla és annak mutatói 

Nagy adattömeg feldolgozás 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Az FMCG/ söripar 

vonatkozásában mennyire ért egyet a következő állításokkal? How much do you agree with the 

below statements regarding to the FMCG/Beer industry? Jellemző a nagy adattömeg feldolgozás 

(Big Data) (piaci előrejelzésben, tervezésben, gyártásban, logisztikában való) alkalmazása, 

használata  Crosstabulation 

  

Az FMCG/ söripar vonatkozásában 

mennyire ért egyet a következő 

állításokkal? How much do you agree with 

the below statements regarding to the 

FMCG/Beer industry?  Jellemző a nagy 

adattömeg feldolgozás (Big Data) (piaci 

előrejelzésben, tervezésben, gyártásban, 

logisztikában való) alkalmazása, 

használata 

Total 

Egyáltalán 

nem ért 

egyet 

Inkább 

nem ért 

egyet 

Inkább 

egyetért 

Teljesen 

egyetért 

Mi a vállalat 

főtevékenysége? 

Main activity of 

the responder's 

company? 

Szolgáltató 

(IT, HR, etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak / 

Servicer (IT, 

HR, etc.) of 

the FMCG 

manufacturer 

Count 35 32 9 5 81 

  89,7% 94,1% 75,0% 45,5% 84,4% 

Count 2 2 0 1 5 
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Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

  5,1% 5,9% 0,0% 9,1% 5,2% 

FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufacturer 

Count 2 0 3 3 8 

  5,1% 0,0% 25,0% 27,3% 8,3% 

FMCG 

gyártó 

ügyfele / 

Customer of 

FMCG 

companies 

Count 0 0 0 2 2 

  0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 2,1% 

Total Count 39 34 12 11 96 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,569     ,000 

Cramer's V ,329     ,000 

N of Valid Cases 96       
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Robotika 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Az FMCG/ söripar 

vonatkozásában mennyire ért egyet a következő állításokkal? How much do you agree with the 

below statements regarding to the FMCG/Beer industry? [Jellemző a robotika (gyártásban, 

logisztikában való) alkalmazása / Robotics in manufacturing/supply chain] Crosstabulation 

  

Az FMCG/ söripar vonatkozásában 

mennyire ért egyet a következő 

állításokkal? How much do you agree with 

the below statements regarding to the 

FMCG/Beer industry?  

Total 

Egyáltalán 

nem ért 

egyet 

Inkább 

nem ért 

egyet 

Inkább 

egyetért 

Teljesen 

egyetért 

Mi a vállalat 

főtevékenysége? 

Main activity of 

the responder's 

company? 

Szolgáltató 

(IT, HR, etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak / 

Servicer (IT, 

HR, etc.) of 

the FMCG 

manufacturer 

Count 29 37 10 6 82 

  90,6% 92,5% 76,9% 46,2% 83,7% 

Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Indirect 

material 

supplier of 

Count 1 2 2 1 6 

  3,1% 5,0% 15,4% 7,7% 6,1% 
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the FMCG 

supplier 

FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufacturer 

Count 2 1 1 4 8 

  6,3% 2,5% 7,7% 30,8% 8,2% 

FMCG 

gyártó 

ügyfele / 

Customer of 

FMCG 

companies 

Count 0 0 0 2 2 

  0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 2,0% 

Total Count 32 40 13 13 98 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,536     ,001 

Cramer's V ,310     ,001 

N of Valid Cases 98       

 

Digitalizáció 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * Az FMCG/ söripar 

vonatkozásában mennyire ért egyet a következő állításokkal? How much do you agree with the 

below statements regarding to the FMCG/Beer industry? [Jellemző az üzleti és termelési 

folyamatok digitalizációja / Digitalization of manufacturing processes] Crosstabulation 
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Az FMCG/ söripar vonatkozásában 

mennyire ért egyet a következő 

állításokkal? How much do you agree with 

the below statements regarding to the 

FMCG/Beer industry?  

Total 

Egyáltalán 

nem ért 

egyet 

Inkább 

nem ért 

egyet 

Inkább 

egyetért 

Teljesen 

egyetért 

Mi a vállalat 

főtevékenysége? 

Main activity of 

the responder's 

company? 

Szolgáltató 

(IT, HR, etc.) 

partnere 

FMCG 

gyártónak / 

Servicer (IT, 

HR, etc.) of 

the FMCG 

manufacturer 

Count 26 33 14 12 85 

  92,9% 91,7% 82,4% 60,0% 84,2% 

Indirekt 

anyag 

beszállítója 

az FMCG 

gyártónak / 

Indirect 

material 

supplier of 

the FMCG 

supplier 

Count 1 2 2 1 6 

  3,6% 5,6% 11,8% 5,0% 5,9% 

FMCG 

gyártó cég  / 

FMCG 

manufacturer 

Count 1 1 1 5 8 

  3,6% 2,8% 5,9% 25,0% 7,9% 
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FMCG 

gyártó 

ügyfele / 

Customer of 

FMCG 

companies 

Count 0 0 0 2 2 

  0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 2,0% 

Total Count 28 36 17 20 101 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,451     ,015 

Cramer's V ,261     ,015 

N of Valid Cases 101       
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2. sz. melléklet: A 3. sz. Hipotézishez tartozó kereszttábla és annak mutatói 

 

Mely vállalati mutatók javulását várja - befektetett munkaidő; ahol is a jelenlegi érték 

csökkentése elvárt / time; where the value shall be decreased * A merőben új technológiák 

honnan érkeznek majd? Where will the biggest disruption impacts come from? Crosstabulation 

  

A merőben új technológiák honnan érkeznek 

majd? Where will the biggest disruption impacts 

come from? 

Total 

Sehonnan 

- 

magunkat 

annak 

tekintjük 

/ None – 

we see 

ourselves 

as 

distruptor 

Más 

szektorban 

már jelen 

lévő 

vállalatoktól 

/ 

Established 

companies 

from other 

sector 

Új 

belépőktől 

/ New 

Entrants 

A 

szektorban 

már jelen 

lévő 

vállalatoktól 

/ 

Established 

companies 

from own 

sector 

Mely vállalati 

mutatók 

javulását várja - 

befektetett 

munkaidő; ahol 

is a jelenlegi 

érték 

csökkentése 

elvárt / time; 

where the value 

shall be 

decreased 

Nem Count 5 18 10 11 44 

  71,4% 52,9% 45,5% 26,8% 42,3% 

Igen Count 2 16 12 30 60 

  28,6% 47,1% 54,5% 73,2% 57,7% 
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Total Count 7 34 22 41 104 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,279 ,044 

Cramer's 

V 
,279 ,044 

N of Valid Cases 104  
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3. sz. melléklet: A 4. sz. Hipotézishez tartozó kereszttábla és annak mutatói 

 

Hány minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik vállalata? How much quality management 

system certificate does responder's company have? * Tervezi tanácsadási szolgáltatás 

igénybevételét a következő 24 hónapban az alábbi tevékenységekhez? Do you plan to purchase 

consultancy service in the next 24 months for the next activities? [Automatizált megelőző 

karbantartás / Automated Preventative Maintenance] Crosstabulation 

 

Tervezi tanácsadási 

szolgáltatás 

igénybevételét a 

következő 24 hónapban az 

alábbi tevékenységekhez? 

Do you plan to purchase 

consultancy service in the 

next 24 months for the 

next activities? 

[Automatizált megelőző 

karbantartás / Automated 

Preventative 

Maintenance] 

Total Nem Igen 

Hány 

minőségbiztosítási 

tanúsítvánnyal 

rendelkezik 

vállalata? How 

much quality 

management 

system certificate 

does responder's 

company have? 

0-1 Count 48 1 49 
 

98,0% 2,0% 100,0% 

2-5 Count 30 12 42 
 

71,4% 28,6% 100,0% 

5- Count 4 1 5 
 

80,0% 20,0% 100,0% 
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Total Count 82 14 96 
 

85,4% 14,6% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Gamma ,777 ,111 3,573 ,000 

Spearman 

Correlation 

,344 ,075 3,554 ,001c 

N of Valid Cases 96       
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4. sz. melléklet: Leíró statisztikák 

Foglalkoztatottak létszáma 

Kategóriák Mennyiség (db) Százalékos arány 

50 fő alatt / Under 50 employees 60 54.05% 

51 és 100 fő között / Between 51 

and 100 person 

19 17.12% 

401 fő fölött / Above 401 person 15 13.51% 

101 és 400 fő között / Between 

101 and 400 person 

15 13.51% 

(blank) 2 1.80% 

Grand Total 111 100.00% 

 

Vállalat fő láncbeli elhegyezkedése 

Kategóriák Mennyiség (db) Százalékos 

arány 

Szolgáltató (IT, HR, etc.) partnere FMCG gyártónak 

/ Servicer (IT, HR, etc.) of the FMCG manufacturer 

89 80.18% 

FMCG gyártó cég  / FMCG manufacturer 10 9.01% 

Indirekt anyag beszállítója az FMCG gyártónak / 

Indirect material supplier of the FMCG supplier 

8 7.21% 

FMCG gyártó ügyfele / Customer of FMCG 

companies 

3 2.70% 

Direkt anyag beszállítója az FMCG gyártónak / 

Direct material supplier of the FMCG manufacturer 

1 0.90% 

Grand Total 111 100.00% 

 

Vállalatok regionális székhelye 

Kategóriák Mennyiség (db) Százalékos arány 
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Közép-Magyarország / Middle 

Hungary 

93 83.78% 

Nyugat-Magyarország / Westen 

Hungary 

11 9.91% 

Kelet-Magyarország / Eastern 

Hungary 

5 4.50% 

(blank) 2 1.80% 

Grand Total 111 100.00% 

 

 

 

 

Válaszadó pozíciója 

Kategóriák Mennyiség (db) Százalékos arány 

Felsővezető / C level 

manager 

60 54.05% 

Középvezető  / Manager 35 31.53% 

Szakértő beosztott / 

Professional 

16 14.41% 

Grand Total 111 100.00% 

 

Vállalati tevékenységi területe 

Kategóriák Mennyiség 

(db) 

Százalékos 

arány 

Ellátási lánc/ Supply Chain 65 58.56% 

Egyéb / Other 20 18.02% 

IT 12 10.81% 

HR 10 9.01% 

Pénzügy / Finance 4 3.60% 

Grand Total 111 100.00% 
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Vállalatok minőségbiztosítási tanusítványainak száma 

Kategóriák Mennyiség (db) Százalékos arány 

0-1 54 48.65% 

2-5 47 42.34% 

5- 8 7.21% 

nem válaszolt 2 1.80% 

Grand Total 111 100.00% 

 

Vállalatok által használt robotok száma 

Kategóriák Mennyiség (db) Százalékos arány 

0-5 76 68.47% 

Nem alkalmazható vagy nem 

tudja  /Not applicable or do 

not know 

26 23.42% 

6-10 8 7.21% 

51-100 1 0.90% 

Grand Total 111 100.00% 
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5. sz. melléklet: Az Ipar 4.0 megoldásainak használati gyakorisága 

 

Rotated Component Matrix 

Mennyire gyakran használja a következő megoldásokat? How often do you use the following solutions? 

  

Adatelem

zés 

Robot

ika 

Logisz

tika 

Irodai 

haszná

lat 

Közön

ségkap

csolat 

 [Big Data valósidejű adatkiértékelésre, tárolásra / Big Data for 

realtime analysis and storage] 0.868 0.209 0.131 0.092 0.072 

 [Beágyazott IT rendszerek / Embedded IT systems] 0.811 0.138 0.081 0.225 0.01 

 [Alkalmazásintegráció / Application integration] 0.75 0.277 0.201 0.251 -0.046 

 [ERP rendszer / ERP System] 0.615 0.083 0.233 0.433 -0.005 

 [Kiterjesztett valóság / Virtual reality] 0.04 0.891 0.089 0.101 0.122 

 [3D nyomtatás / 3D printing] 0.062 0.854 0.204 -0.058 0.086 

 [Mesterséges intelligencia / Artificial Intelligence] 0.457 0.595 -0.004 0.063 0.245 

 [M2M (gépek közötti kommunikáció) / Machine to machine 

communication] 0.304 0.558 0.516 0.019 -0.034 

 [Internet of Things] 0.248 0.558 0.043 -0.049 -0.031 

 [Előjelzett analitika / Predictive analytics] 0.49 0.537 0.295 0.198 -0.119 

 [RFID] 0.102 0.07 0.85 0.117 0.107 

 [Mobil berendezések (pl. kézi scanner) / Mobile devices (eg- 

manual scanner)] 0.031 0.047 0.833 0.166 -0.023 

 [Szenzorok / Sensors] 0.212 0.258 0.736 0.011 0.286 

 [Valósidejű helymeghatározó rendszer / Real time positioning 

system] 0.29 0.206 0.671 0.143 0.347 

 [Felhő alapú szoftverek / Cloud based softwares] 0.088 -0.05 0.114 0.844 -0.051 

 [Irodai kommunikációs szoftverek (eg. Skype, etc.) / Office 

communication softwares (eg. Skype, etc.)] 0.236 0.011 0.054 0.819 -0.005 

 [Online csoportmunka szoftverek / Online collaboration tools] 0.251 0.095 0.149 0.727 0.203 
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 [E-számlázás / E-invoicing] 0.111 0.022 0.061 0.659 0.351 

 [Mobil alkalmazások / Mobile device applications] -0.022 0.101 0.195 0.162 0.807 

 [Közösségi alkalmazások / Social media applications] 0.003 0.04 0.115 0.075 0.878 
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6. sz. melléklet: Vevők száma 

Mi a vállalat főtevékenysége? Main activity of the responder's company? * FMCG vállalati 

vevőinek száma? Number of FMCG customers of the responder's company? Crosstabulation 

  

FMCG vállalati vevőinek száma? 

Number of FMCG customers of the 

responder's company? 

Total 0-10 11-50 51-100 101- 

Mi a vállalat 

főtevékenysége? 

Main activity of the 

responder's 

company? 

Szolgáltató (IT, 

HR, etc.) partnere 

FMCG gyártónak / 

Servicer (IT, HR, 

etc.) of the FMCG 

manufacturer 

 

Count 22 31 22 14 89 

 

 

 

24,7% 34,8% 24,7% 15,7% 100,0% 

Indirekt anyag 

beszállítója az 

FMCG gyártónak / 

Indirect material 

supplier of the 

FMCG supplier 

 

Count 1 1 5 1 8 
 

12,5% 12,5% 62,5% 12,5% 100,0% 

FMCG gyártó cég  / 

FMCG 

manufacturer 

Count 2 1 1 6 10 
 

20,0% 10,0% 10,0% 60,0% 100,0% 

FMCG gyártó 

ügyfele / Customer 

of FMCG 

companies 

 

Count 2 0 0 1 3 
 

66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 

Count 0 0 0 1 1 
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Direkt anyag 

beszállítója az 

FMCG gyártónak / 

Direct material 

supplier of the 

FMCG 

manufacturer 

 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 27 33 28 23 111 
 

24,3% 29,7% 25,2% 20,7% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,479     ,013 

Cramer's V ,276     ,013 

N of Valid Cases 111       

 

 

 

 

 


