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1. A disszertáció célja, hipotézisei és 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 

 

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 

közvetlen partnereik) kapcsolatát írja le, melynek fókuszában az ipar 4.0 megoldások alkalmazása 
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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. Kutatásmódszertan 

 

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 

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. 
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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 

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. 
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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- 

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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3. A kutatás eredményei 

 

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. 
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4. Hipotézisek igazolása 

 

H1 

 

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. 
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H2 

 

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 
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2. ábra Big Data alkalmazása 
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3. ábra Robotika alkalmazása 
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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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4. ábra Üzleti és termelési folyamatok digitalizációja 



13 

 

H3 

 

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. 

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 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sehonnan - magunkat annak 
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ourselves as distruptor

Más szektorban már jelen lévő
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5. ábra Új technológiák és megoldások forrásai 
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megtakarítani, mint amelyik máshonnan vagy esetleg újonnan lépne be. A hipotézis evégett 

elfogadásra került. 
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H4 
 

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 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). 
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6. ábra Tanácsadás igénybevételének szándéka 
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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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5. Új tudományos eredmények összefoglalása 

 

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 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 
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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. 
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1. sz. Melléklet: H1 hipotézis grafikonjai 
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Időbeli fizikai elosztás - digitális integráltság 

 

Térbeli fizikai elosztás - digitális integráltság 

 

Depó üzemeltetés - digitális integráltság 

 

Anyagmozgató gép üzemeltetés - digitális integráltság 
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A grafikonok forrása saját szerkesztés. 

 

  

Termékazonosítás - digitális integráltság 

 

Ügyfélszolgálat 

 

Rendelés azonosítás - digitális integráltság 

 

Alapanyag feldolgozás - digitális integráltság 

 

Malátázás, főzés, fejtés - digitális integráltság 

 

Műszaki karbantartás - digitális integráltság 
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8. The aim of the dissertation, its hypotheses and research questions 

 

I would like to measure the future technical developments related plans and attitudes of the 

participants within the supply chain, the aims shall be summarized in the following table:  

 

2. table Dependencies between the hypotheses and research questions and problems 

Number Research Problem Research Question Hypothesis 

H1 

The level of the development 

and attitude regarding to the 

deeper integration had not been 

researched yet among the 

suppliers, therefore it shall be 

defined as basic level for 

further improvements. 

What is the level of 

supply chain and 

production 

integration from 

digital aspect 

between the beer 

manufacturers and 

their suppliers? 

From digital integrity 

point of view, the 

Hungarian beer 

industry’s supply 

chain and production 

processes are 

integrated 

horizontally. 

H2 

The attitude of the suppliers 

regarding to Industry 4.0 

solutions had not been 

researched yet, therefore it shall 

be defined as basic level for 

further improvements. 

Does the beer 

manufacturers and 

their suppliers share 

a common 

understanding on the 

application of the 

Industry 4.0 

solutions? 

The suppliers in the 

beer manufacturing 

industry – in opposite 

of the dominant 

members of the supply 

chain – do not share 

the common 

understanding on the 

already applied 

Industry 4.0 solutions. 
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H3 

As the suppliers basically are 

lack of sources, instead of 

investments, they used to lean 

their processes, which means 

the same output but with 

reduced working hours. The 

origin of this reduction had not 

been researched yet, therefore it 

shall be defined as basic level 

for further improvements. 

What describes the 

working hour 

reduction, what is 

the source, where the 

suppliers are 

expecting the new 

solutions? 

The working hour 

reduction as an effect 

on a Key Performance 

Indicator (KPI), the 

suppliers are expecting 

from those companies, 

which have beer 

industry experience. 

H4 

The attitude regarding to the 

automated maintenance activity 

had not been researched yet, but 

considering its contribution to 

the purchased equipment, shall 

be defined, for further 

improvements.  

Which suppliers -

from the whole 

supply chain - are 

planning to ask for 

advisory service on 

the field of 

automated 

maintenance, as 

mainstream Industry 

4.0 solution? 

Those companies has 

willingness to ask for 

advisory service on the 

field of automated 

maintenance, which 

has quality 

qualifications. 

Source: own creation 

 

As it is visualized on the 1st Figure, the hypothesizes are linked to each other: the substantial 

hypothesis is about the digital integrity, more specifically, it shows the current status of the 

industry in the process, where companies are changing from analog processes to digital ones.  

The second hypothesis describes the connection of the examined parties of the supply chain (the 

multinational manufacturers and their direct Hungarian partners), based on the above mentioned 

industrial knowledge, with the focal point of Industry 4.0. 

The third hypothesis is about one of the advantages of this industrial revolution, the decreased 

working hours, with the aim of identification of its sources. 

 



28 

 

Understanding the results from the previous points about the industry, the cooperation with the 

dominant part in the chain and the Industry 4.0 solutions, the fourth hypothesis would like to 

determinate the attitude towards the sustainable and future oriented solutions.  

The logical connection between the four statements shall be understood as  a continuous tightening 

of the originally broad aspect: first, the whole industry, than tightening to the nature of the 

transactions, than tightening again to the application of a given solution, finally the scope is a 

potential future application of an other Industry 4.0 solution.   

 

7. Figure Dependencies between the hypotheses 

 

Source: own creation 

 

The origins of the hypothesizes are the research questions, which are based on the research 

problems. The problems had been selected after the review of the international literature, the 

interviews and the author’s professional experience. 

  

H4: 
maintenanc

e

H3:working hour 
reduction

H2: current Industry 4.0 level of the 
industry

H1: digital integrity of the supply chain
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9. Research method 

 

The dissertation had been aimed to examine the research topic, therefore there had been different 

research methods had been selected from the Hungarian ( Lengyelné and Tóvári, 2001; Majoros, 

2006; Boncz, 2015) and international (Babbie, 1995; Huberman and Miles,1995; Mason, 2005; 

Ghauri és Grønhaug, 2011)  literature review, after their careful consideration. 

Based on production outputs and consumption data, the analyzed trends made possible to compare 

the data with the KSH and EUROSTAT data. The visualization had been performed with 

trendlines, as the values are continuous. 

In relation to the interviews, there had been context analysis performed in order to make notes on 

the hidden content, beside of the expresses one. 

The performance of the Hungarian companies was sourced from the official annual reports of their, 

the EBIDTA value had been calculated based on these documents as well, the visualization of the 

data had been made on column chart. 

For the analysis of the industry, there had been several industry-analysis models mentioned,  but I 

had applied the Porter one, in order to ensure the international comparison with other research 

results, beside of its popular nature. 

The statistical population had been reached out with online questionnaire in order to collect proper 

answers in their quantity and quality. The questionnaire had been tested on buyer colleagues, the 

final one had been created with the consideration of their inputs. The answers for the describing 

statistics had been visualized with pie charts. 

For the examination of the general attitude affinity and for the technological affinity, I had selected 

the factor analysis from the multivariate statistical analyses. The aim of the application was to 

reduce the variants and to identify them, beside of understanding the data with the available 

smallest data loss.  As a first step, I had made the covariance matrix of the standardized variants 

and defined their correlation. Than I made factor extraction, which means the identification of the 

above. The value of the factors had been decided based on SPSS analysis, the values had been set 

in decreasing line, only the more-than-one values had been considered. (The criteria of 1 had been 

defined by the statistical method itself : the own value of the factor shows its contribution to the 

total value of variance, so, the less the value of the factor, the less it contributes to the total. The 
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naming of the above reflect to the results: the factors had been identified as data analysis, robotics, 

logistics, office use and customer service. The table can be divided into three parts: 

Initial Eigenvalues, Extraction Sums of Squared Loadings, Rotation Sums of Squared Loadings.  

The data of the analysis -as they are regarded as supporting analysis for the cluster analysis- can 

be found as 5th attachment in the dissertation. 

Based on the above mentioned factore analysis – as it was a recommendation of an opponent – I 

had performed cluster analysis as well, so having predefined nature, I had grouped the examined 

population, creating new clusters. The common describing fact of the new clusters, obviously, that 

they show similarities between the members. The new clusters are the following: 3rd Party 

Logistics Servicer (furthermore: 3PLS) transportation, 3PLS inventory, advisory, administration 

and high-tech. 

The equalization of the standard deviations was performed using the “F” test, I chose the eta square 

as the effect size indicator, the value of the explained variance is above average in the areas of data 

analysis and public relations, it is around average in the case of robotics and lower in office and 

logistics. (The exact values are given in the relevant table). 

 

Analysis of variance of values (i.e., ANOVA analysis) compares different mean values of the 

population, with the help of which I examined whether the variation of the total standard deviation 

of the base set can be explained by additional factors. Since it can also be used for the variables 

with the lowest measurement level, I decided to use a cross-tabulation for the hypotheses, which 

is a data table suitable for characterizing the relationship between the variables. In the matrix it 

created, the combined distribution of the values of two nominal or ordinal variables is usually 

visualized, thus showing cross-combinations of the values belonging to the variables. 

 

Evidently, the table consists of cells that contain the values obtained for each combination of the 

values of the two variables (column and row variables). The values in these cells provide 

information about the relationship between the two variables. However, the percentage and 

numerical values in the cross-tabulation are not sufficient to characterize the relationship between 

the two variables, I used the chi-square test to test the relationship. The null hypothesis (H0) is 

basically that there is no correlation between the studied variables. Since the significance level for 

the chi-square value is lower than 0.05, I rejected the null hypothesis. 
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10. Results of the research 

 

The focus of my dissertation was on the application of industry 4.0 solutions in the supply chain 

of Hungarian, and more narrowly of Hungarian multinational brewers. I built my hypotheses 

around industry characteristics, integrity, robotics, and openness to professional advice, and after 

a statistical analysis of the responses to my questionnaire research, I can say that I have also 

verified it. 

In the light of the collected data, it can be said that multinational manufacturers are mostly in 

business relations with Hungarian partners, and the proportion of Hungarian SMEs in their supply 

chain is significant. Most of the answers were given by the representatives of the companies 

operating in the supply chain, so I managed to get a unique view of my research, which is 

simultaneously related to a very important area of our economy, the development of small and 

medium enterprises and logistics service partners. 

I find the results both frustrating and inspiring. They are frustrating, because a very large part of 

Hungarian SMEs have not even heard of these solutions, not even to implement them as their own 

development. The results are encouraging because businesses that have survived post-transition 

forced labor and the financial crisis of 2010-2012 have already been shown to be able to survive 

and adapt, so their approach to new technological developments can successfully help them 

overcome on the challenges that lie ahead of them. 

The results of my research are in line with the results of the relevant literature, and the best of them 

are perhaps the closest to the one examining the e-banking habits of small and medium-sized 

enterprises (Fodor, Dunay, Illés 2011). It was also confirmed in 2019, ie 8 years after the 

aforementioned study, that Hungarian small and medium-sized enterprises, which are supplier 

partners of multinational brewers, are still struggling with digital solutions, they are not fully aware 

to them.  
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11. Verification of the hypotheses  

 

H1 

 

The sub-activities of the logistics function (namely raw material procurement, packaging 

procurement, indirect product procurement, indirect service procurement and temporal and spatial 

physical distribution, as well as depot operation and material handling machine operation), related 

activities such as product identification, customer service and order identification , and taking into 

account the production functions (raw material processing, malting, cooking, mining and bottling, 

as well as technical maintenance) during the analysis, horizontal digital integration is the most 

common value in each of the crosstabs, and overall it characterizes the processes. 

As the above corporate processes have been scrutinized one by one, the results of the 

research support and confirm the hypothesis, so I accept the hypothesis. The fact that current 

functions are horizontally integrated digitally between manufacturers and suppliers carries two 

messages: on the one hand, it is gratifying that this degree of integration is already part of 

organizational cooperation, actively sharing data and systems in their daily lives (whether 

corporate governance, online billing system or inventory records). On the other hand, in the 

planning of the direction of developments, the enterprises have not yet committed themselves to a 

given technological or industry 4.0 applications, making it easier to adapt to solutions that most 

effectively support the highest level of customer expectations. 
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H2 

 

The three sub-points of the hypothesis (namely big data management, robotics and digitization) 

were all analyzed with a cross-tabulation and the data obtained from them support the preliminary 

assumptions of the dissertation: at 

the next element of the supply 

chain, customers (whether a 

wholesaler or a retailer, possibly a 

HoReCa unit) have a positive 

picture of industry 4.0 trends, their 

own experience and answers to 

questions show that they consider 

the tripartite discussed above to be 

real, current processes. as part of 

their daily lives. I consider this experience to be a lack of knowledge and a lack of basic knowledge 

on the subject, because even a comparison with competitors can show that even though parts of 

the daily routine have an online 

presence or electronic devices, 

they are not entirely new to 

industry 4.0. solutions. In terms 

of the number of responses, 

service providers are over-

represented in the cross-

tabulations, but it is interesting 

that, in contrast to the group 

mentioned above, they explicitly 

disagree (or in a less pronounced form, “rather not”) with the triple trend. Their responses carry 

information that, due to their size and cross-industry network of contacts and transactions, these 

firms are more likely to encounter industries that are much more technology-intensive (see, e.g., 

automotive) and have formed their opinions relative to them. Their views on the beer industry are 

8. Figure:  Application of Big Data 
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Szolgáltató (IT, HR, etc.) partnere
FMCG gyártónak / Servicer (IT, HR,…

Indirekt anyag beszállítója az FMCG
gyártónak / Indirect material…

FMCG gyártó cég  / FMCG
manufacturer

FMCG gyártó ügyfele / Customer of
FMCG companies

Egyáltalán nem ért egyet Inkább nem ért egyet

Inkább egyetért Teljesen egyetért

9. Figure:  Application of robotics 
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Szolgáltató (IT, HR, etc.) partnere
FMCG gyártónak / Servicer (IT, HR,…

Indirekt anyag beszállítója az FMCG
gyártónak / Indirect material…

FMCG gyártó cég  / FMCG
manufacturer

FMCG gyártó ügyfele / Customer of
FMCG companies

Egyáltalán nem ért egyet Inkább nem ért egyet

Inkább egyetért Teljesen egyetért
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in line with the trends in the literature (in fact, in a broader context, the CEE region), ie they 

confirm the fact that Hungarian, 

Romanian, Slovak, etc. In the 

economy, only those enterprises 

in their industry use industry 4.0 

assets that the strongest, most 

dominant player in their supply 

chain (practically, including the 

automotive industry already 

mentioned above) expects and 

can assert the cost of the 

investment in their pricing as a supplier. Thus, the hypothesis that industry suppliers, as opposed 

to the dominant member of the supply chain, do not see Industry 4.0 solutions as being used in the 

industry has been confirmed and accepted for this purpose. 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Szolgáltató (IT, HR, etc.) partnere
FMCG gyártónak / Servicer (IT, HR,…

Indirekt anyag beszállítója az FMCG
gyártónak / Indirect material…

FMCG gyártó cég  / FMCG
manufacturer

FMCG gyártó ügyfele / Customer of
FMCG companies

Egyáltalán nem ért egyet Inkább nem ért egyet

Inkább egyetért Teljesen egyetért

10. Figure:  Digitalization of business and manufacturing processes 
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H3 

 

The table shows that companies that see themselves as adopting a brand-new technology 

responded in a 5: 2 ratios that the industry expects a reduction in invested working time from 

Industry 4.0 onwards. I interpret the value as meaning that some companies focus on other areas 

and indicators, for them working 

time is not the key factor, but at the 

same time their ratio is low 

compared to all responses. Those 

who expect new technologies from 

new entrants expect an almost equal 

rate (45% -55%) of a reduction in 

invested working time. In the light 

of the figures, a reduction in 

invested working time as an 

indicator is expected for new 

entrants (as well as for new entrants 

using a completely new technology), among other indicators. The distribution of responses related 

to enterprises present in other sectors shows a similar picture (47% -53%), however, the most 

interesting number of the table - and a summary - is that respondents believe that enterprises 

already present in the sector reduce their working hours. From another aspect, we can say that 

those who are already delivering or supplied to a brewer, they were given approximately three 

times (73 vs. 27) more value in reducing working hours than not expecting a reduction in working 

hours. 

The analysis of the cross-tabulation concludes that there is a statistical correlation between which 

companies will come from brand new technologies and that industry expects a reduction in 

invested working time using industry 4.0 technologies (including brand new technologies). This 

connection is due to digitization and it points in the direction of automation and, in the opinion of 

the supplier community, a company already operating in the industry is more likely to be able to 

save working time than one that would enter from elsewhere or possibly new ones. The hypothesis 

was therefore accepted.  

11. Figure: New technologies and their sources 
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H4 

 

The trend is the same as in the literature, ie only one of the companies with more than 5 quality 

certificates plans to use automated preventive maintenance consulting, four do not. Those with a 

certification between 1 and 5 received 30 responses, which were negative, but 12 were positive, 

which clearly predicts technological development. Of the companies that do not have or have a 

maximum of 1 quality certificate 

(representing more than 50% of 

the present analysis in their 

numbers), 48 responses were 

received, rejecting consultation 

with external consultants and 

only one pointing in this 

direction. As quality certificates 

have not been specifically 

specified (namely, for example, a 

general document management 

(ISO9001), or environmental (ISO14001) or industry-specific (e.g. GS1 EDI or HACCP), we can 

only infer from the case of companies with several such certificates , who introduced their quality 

systems in a structured, interdependent way. 

Practice shows that the logical order mentioned above must be followed, so if a company has only 

one certificate, it is likely to apply to document management. The rate of positive responses of 

14.6% points to the trends describing Hungarian suppliers, even to the fact that companies do not 

plan to use the help of consultants with deep knowledge and relevant professional knowledge of 

industry 4.0 from their own resources. (Which fact supports the obstacles of the discussed 

application in Hungary, where companies expect financial support and R & D & I support as a 

source of development). 

Overall, companies with an average quality certificate are indeed the most open to using this type 

of advice, i.e. the hypothesis has been verified and I accept it. 

 

  

12. Figure:  Will of external consultancy on maintenance 
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12. Summary on the new scientific results 

 

Based on the first thesis ("The current level of integration of value-creating processes between 

suppliers and producers in the Hungarian beer industry is low from the digital aspect, the most 

typical is horizontal integration"), the digital integration of the beer industry is essential for further 

research and serves as a basis for comparison in the case of research with a regional context. 

Based on the second thesis (“In the Hungarian beer industry, the non-dominant members of 

the supply chain, suppliers currently have different, negative opinions on the current application 

of Industry 4.0 solutions”), my research points out that the Hungarian attitude towards Industry 

4.0 solutions contradicts multinational represented by companies, ie the application of solutions 

that may already be used abroad in Hungary may encounter obstacles, in addition to technical 

difficulties, companies also have to deal with a hitherto unrecognized problem, namely the 

prejudices of local suppliers. 

Based on the third thesis (“companies expect to reduce the working hours of their human 

resource-intensive activities advised from their own industry.”) Hungarian suppliers in the brewing 

supply chain can accept advises exclusively from industry experts, because -based on their 

understanding- a decision on reducing working hours, may lead to job losses. The expectation of 

local professional experience and routine in future developments (as opposed to foreign 

management not experienced in the Hungarian environment) is also an unforeseen obstacle in 

change management, the novelty of my dissertation in this field is the established clusters as 

decision support tools in the hands of business leaders. 

Based on the fourth thesis (“those brewing suppliers are best open to advice on their value 

preservation and maintenance activities, which have several quality certificates”), my dissertation 

points to an unexpected correlation between quality demand and the need to improve maintenance. 

The need for quality is driven by meeting consumer expectations, while improving the quality of 

maintenance is in companies' own interest. The fact that maintenance needs are linked to customer 

compliance needs allows brewing multinationals to support their quality-committed suppliers with 

quality-focused vision in their own supply chain.  
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1st Attachment: Graphs related to H1 hypothesis 

  

  

 
 

  

Alapanyag beszerzés - digitális integráltság 

 

Csomagolóanyag beszerzés - digitális integráltság 

 

Indirekt termék beszerzés - digitális integráltság 

 

Indirekt szolgáltatás beszerzés - digitális integráltság 

 

Időbeli fizikai elosztás - digitális integráltság 

 

Térbeli fizikai elosztás - digitális integráltság 

 

Depó üzemeltetés - digitális integráltság 

 

Anyagmozgató gép üzemeltetés - digitális integráltság 

 



44 

 

  

  

  

Source of all graphs above: own creation 

 

Termékazonosítás - digitális integráltság 

 

Ügyfélszolgálat 

 

Rendelés azonosítás - digitális integráltság 

 

Alapanyag feldolgozás - digitális integráltság 

 

Malátázás, főzés, fejtés - digitális integráltság 

 

Műszaki karbantartás - digitális integráltság 

 


