
LOGISZTIKAI
TRENDEK ÉS LEGJOBB GYAKORLATOK VII. évfolyam 2. szám 2021. december

Ellátásilánc-menedzsment területei
Kereskedelem, kontrolling, digitalizáció



Szállítmányozás Szaktanácsadás RaktárlogiszƟka Vasút Szállítmánybiztosítás

BI-KA Logisztika Kft.

Telefon: +36 56 524 050
Email: info@bi-ka.hu
H-5000 Szolnok, Városmajor út 23.
H-5000 Szolnok, Tószegi út 2.
H-1146 Budapest, Thököly út 116.
wwwww.bikalogisztika.hu



36

DOI: 10.21405/logtrend.2022.7.2.36

1. Bevezetés
Napjainkra egyre inkább jellemz! a vál-
lalatok digitális fejl!dése fejlett és kevésbé 
fejlett országokban egyaránt (Demeter et 
al., 2020; Demeter - Losonci, 2020; Hey-
nitz et al., 2016; Kittipanya-ngam - Tan, 
2020; Klingenberg et al., 2019; Oztemel 
- Gursev, 2020; Szász et al., 2020)and the 
way important contingency factors (plant 
size, multinational status, country context. 
A tanulmány fókuszában az ellátási lánc 
képességének a digitalizációs fejlettséggel 
való kapcsolata áll. Az ellátási láncok koor-
dinálásában kiemelked! szerepet játszanak 

a lánc egészére vonatkozó ellátási lánc ké-
pességek (Horváth, 2020). A tanulmány a 
digitalizációt egyfajta belépési szintnek te-
kinti, amely akár nélkülözhetetlen kiindu-
lópont lehet a jöv!beli Ipar 4.0 fejlesztések 
számára. Számos kutatás bizonyította több 
ágazat esetében is (gyártás, autóipar, SSC 
(shared service centres), logisztika... stb.), 
hogy a digitálisan összehangolt módszerek 
és eszközök hozzájárulnak a versenyképes-
séghez (Demeter et al., 2020). A 21. század 
technológiai eszköztárának köszönhet!en a 
feldolgozóipari vállalatok ráléptek a digitali-
zációs fejlettséghez vezet! útra. Kutatásunk 
célja megvizsgálni, hogy a BCE Versenyké-
pesség Kutató Központ 2019-es felmérése 

alapján milyen összefüggés mutatható ki 
az ellátási lánc képességei és a digitalizáci-
ós fejlettség között. Hipotézisünk szerint 
a digitalizáció nem csak a kapcsolattartási, 
hanem a m"ködési folyamatok összehan-
golásában is támogatni tudja az ellátásilánc 
szerepl!ket.
A téma strukturált értelmezéséhez ok-oko-
zati elemzést végeztünk. A szakirodalom 
(Buer et al., 2020; Sobota et al., 2020; 
Szász et al., 2020)its applicability across the 
industrial spectrum is unclear. #is paper 
aims to investigate the relationship between 
the use of digital technologies and di$erent 
production environments and company 
sizes. #e focus is on three aspects of dig-

A digitalizáció és az ellátási lánc képesség kapcsolatának 
vizsgálata (feldolgozóipari példán keresztül)
Freund Anna 
PhD hallgató / egyetemi tanársegéd
Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment 
Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem 
E-mail: anna.freund@uni-corvinus.hu

Dr. Nagy Judit
egyetemi docens
Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment 
Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem 
E-mail: judit.nagy@uni-corvinus.hu

Absztrakt
A tanulmány fókuszában az ellátási lánc képességének a digita-

lizációs fejlettséggel való kapcsolata áll. Az ellátási lánc képesség 
a vállalatnál megjelen! %zikai, pénzügyi, humán, technológiai és 
szervezeti er!forrásokon túl jelenti még az együttm"ködés, a ru-
galmasság az ellenállóképesség vagy akár az információ megosztás 
képességét. 

Kutatásunk a BCE Versenyképesség Kutató Központ 2019-es 
felmérésének vizsgálatát célozza az ellátási lánc képességek és a 
digitalizációs fejlettség közötti összefüggésekre tekintettel. Felté-
telezzük, hogy a digitalizáció kapcsolattartási és m"ködési folya-
matok összehangolásában egyaránt támogatni tudja az ellátási lánc 
szerepl!ket. 

A vizsgált id!szak elemzésének eredményei arra utalnak, hogy 
a digitális fejlettség befolyásolja az ellátási lánc kapcsolatok me-
nedzsmentjét , annak elmélyüléséhez vezet. B!vül a megosztott 
adatok, esetleg a feldolgozott információk köre, javul az átlátha-
tóság és a m"ködésbiztonság. Az adatelemzés és -megosztás kiter-
jesztése a folyamatok összehangolása szempontjából is lényeges, és 
kedvez! hatásai megjelennek a vállalatok üzleti teljesítményében 
is, pl. versenyképesség, jövedelmez!ség. Az eredmények révén az 
ellátási láncok célzottan hajthatnak végre digitális fejlesztéseket 
egy adott képesség fejlesztése érdekében. A digitális megoldások 
vizsgálata rendszerint vállalati szinten zajlik, de ebben a tanul-
mányban az ellátási lánc szint" hatásokat értékeljük, és a képessé-
gekre való hatást azonosítjuk.
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Abstract
#e focus of the study is the relationship between supply 

chain capability and digitalisation development. In addition 
to the physical, %nancial, human, technological and organi-
sational resources that a company has, supply chain capabi-
lity also means the ability to collaborate, to be resilient, to be 
resilient or even to share information. 

Our research aims to investigate the BCE Competitiveness 
Research Centre’s 2019 survey on the relationship between 
supply chain capabilities and digitalisation development. We 
hypothesise that digitalisation can support supply chain ac-
tors in aligning both their connectivity and operational pro-
cesses. 

#e results of the analysis of the period under review sug-
gest that digital development in&uences supply chain re-
lationship management , leading to its deepening. #e range 
of data shared, and possibly information processed, is ex-
panding, improving transparency and operational security. 
#e expansion of data analysis and sharing is also relevant for 
process alignment and will have positive e$ects on business 
performance, e.g. competitiveness, pro%tability. #e results 
will allow supply chains to target digital improvements to de-
velop a speci%c capability. #e assessment of digital solutions 
is usually done at the enterprise level, but in this study we 
assess the impact at the supply chain level and identify the 
impact on capabilities.
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italization: shop &oor digitalization, tech-
nologies for vertical and horizontal integ-
ration and organizational IT competence. 
Design/methodology/approach: #is study 
is based on data gathered from a survey 
questionnaire sent to 212 Norwegian ma-
nufacturing companies. To test the formu-
lated hypotheses, the two-way analysis of 
variance (ANOVA, valamint korábbi feltá-
ró kutatásból származó információk alapján 
(Demeter et al., 2020) az a következtetés 
vonható le, hogy a feldolgozóipari digitali-
záció szempontjából szükséges megvizsgálni 
a technológiai fejlettség hatását az ellátási-
lánc képességekre. Az elemzés két f! pillérre 
támaszkodik. Az ANOVA elemzés során azt 
vizsgáljuk, hogy a digitális fejlettség milyen 
mértékben határozza meg az ellátási lánc 
képességeket leíró változókat. A kapcsolat 
szorosságát F-próba elemzéssel ellen!riztük. 
A klaszter elemzés esetében a digitalizációs 
fejlettség szerinti elemzés kerül középpont-
ba. Az ellátási lánc képesség kapcsolatát a 
digitális fejlesztések viszonyában Wimmer 
és Csesznák 2021-es tanulmánya alapján 
alakítottuk ki (Wimmer - Csesznák, 2021). 
Mivel nehéz elkülöníteni a technológiai 
jelleg" beruházások és a digitalizációs fej-
lesztések kapcsolatát, a cél egy kétoldalú 
csoportosíthatósági lehet!ség kialakítása 
volt, megtalálva a két f! pólust – fejlett és 
fejletlen – a vizsgált mintában.

2. Szakirodalom elemzés
Viszonylag kevés olyan tanulmány született 
eddig, amely a digitalizáció és az ellátási 
lánc képesség kapcsolatát vizsgálta volna. 
Magát a digitalizációt nem egy ellátási lánc 
képességként értelmezzük, hanem mint 
olyan megoldások halmazát, ami lehet!vé 
teszi a képességek kiaknázását, fejleszté-
sét. Az ellátási lánc képesség megjelenhet 
többféleképpen (Brusset - Teller, 2017; 
Gilmour, 1999; Kim, 2006b). A vállalatnál 
megjelen! %zikai, pénzügyi, humán, tech-
nológiai és szervezeti er!forrásokon túl ide 
sorolhatjuk az együttm"ködés, a rugalmas-
ság az ellenállóképesség vagy akár az infor-
máció megosztás képességét (Brusset - Tel-
ler, 2017). Ennek egyik f! implikátora lehet 
a nemzetközi vállalatok térnyerése, amelyek 
kevésbé fejlett területeken létesített leány-
vállalatok által hatást gyakorolnak a térség 
feldolgozóiparára (Björkdahl, 2020; Szász 
et al., 2020) növelve ott a technológiai szín-
vonalat és a nemzetközi kapcsolatrendszer 
miatt az ellátási lánc kapcsolatmenedzs-
mentjének jelent!ségét. A digitális fejl!dést 
kiváltó okok befolyásolhatják az iparágban 
tevékenyked! vállalatok versenyképességét 
is (Rossato - Castellani, 2020).

2.1 Ellátási lánc képességek
A szakirodalom hosszú id!tartamra vissza-
men!en foglalkozik az ellátási lánc képessé-

gek fogalmi körével (Cepeda - Vera, 2007; 
Gilmour, 1999; Kim, 2006b, 2006a; Teece et 
al., 1997; Wu et al., 2006; Yusuf et al., 2004)
and to investigate the e$ects of supply chain 
(SC. Már a korai 2000-es években megjelen-
tek tanulmányok az ellátási lánc képességek 
kapcsolattartó erejére és a versenyképességet 
támogató jellemükre fókuszálva. Alapvet!en 
kett! ellátási lánc képesség típust különböz-
tet meg a szakirodalom. Beszélhetünk szer-
vezeti (organisational) és dinamikus (dyna-
mic) képességekr!l (Brusset - Teller, 2017; 
Cepeda - Vera, 2007; Teece et al., 1997)
shaped by the %rm’s (speci%c. Cepeda és Vera 
tanulmányukban Teece 1997-es megállapí-
tásaira alapozzák a két képesség megkülön-
böztetését (Cepeda - Vera, 2007; Teece et al., 
1997). A szervezeti képességek a vállalatok 
azon teljesít!képességét írják le, amelyek a 
mindennapi operatív feladatok ellátásához 
szükségesek a végrehajtás és a koordinálás te-
kintetében. Ilyen feladatok felmerülhetnek 
a disztribúciós logisztikán, a tevékenységek 
tervezési folyamatain belül egyaránt (Cepe-
da - Vera, 2007). Ezzel szemben a dinamikus 
képességek a m"ködési rutinok változtatási 
képességét írják le (Cepeda - Vera, 2007). A 
dinamikus képességek a kollektíva együttes 
tevékenységeire alapoznak, annak érdeké-
ben, hogy a m"ködési gyakorlatok összehan-
golt megváltoztatása által versenyel!nyhöz 
jussanak a vállalatok (Teece et al., 1997). 
Az 1. táblázatba Gilmour 1999-es tanulmá-

Képességek területe Képességek tartalmi elemei
Gilmour 1999 alapján

Képességek tartalmi elemei 
Kim 2006 alapján

Digitális ellátási lánc 
képességek elemei Queiroz et 
al. 2019 alapján

Folyamat képességek

Ügyfélközpontú ellátási 
lánc, hatékony logisztika, 
keresletvezérelt értékesítési 
tervezés, 
Lean gyártás, Beszállítói 
partnerség, Integrált ellátási 
lánc menedzsment

A cég teljesítménye (vev!i 
elégedettség,
piaci/pénzügyi teljesítmény),
Az ellátási lánc integráció 
fejl!dési szakasza (független 
m"ködés,
Bels!/Küls! integráció)

Beszállítók integrációja
Ügyfelek integrációja
Raktár
Szállítás
Okos termelés

Technológiai képességek
Integrált információs 
rendszerek, 
Fejlett technológia

Ellátási lánc m"ködési képesség 
(technikai képesség) IKT-eljárási rendek

Szervezeti képességek

Integrált teljesítménymérés,
 Csapatmunka, 
Összehangolt szervezeti 
struktúra

Ellátási lánc m"ködési képesség 
(m"szaki/szerkezeti/logisztikai 
képesség)
Vállalati versenyképesség 
(költségvezetés, innovatív 
marketing, megkülönböztetés, 
ügyfélszolgálat)

Munkavállalói eljárási rendek

1. táblázat: Az ellátási lánc szint! képességek megjelenési formái
Forrás: Saját szerkesztés, (Gilmour, 1999, pp. 284–285; Kim, 2006b, pp. 1091–1092; Queiroz et al., 2019, p. 1769) 
alapján
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nyában felmerült három dimenzió mentén 
soroltuk be a kés!bbi ellátási lánc képessé-
gekre vonatkozó megállapításokat. Látható, 
hogy a megközelítések a folyamatokra, va-
lamint a szervezeti képességekre fókuszál-
nak leginkább. A technológia képességek 
a friss szakirodalom alapján a folyamatok 
és a szervezeti kérdések szintjén épülnek 
be az ellátási lánc képességekbe. Kiemelke-
dik a vev!i és a beszállítói kommunikációs 
kapcsolattartás mellett a feldolgozóiparra 
jellemz! értékteremt! folyamatok területén 
a képességek mérésének lehet!sége (gyártás, 
raktár, logisztika). Emellett az integrációs 
törekvések nem kizárólagosan a küls! érin-
tettek irányában jelennek meg, a dolgozók 
bevonása is fontos tényez!ként szerepel az 
ellátási lánc szint" képességek sikeres m"-
ködtetésében. 

2.2 Digitalizációs 
megoldások az ellátási lánc 
képességek fejlesztésére
Már Gilmour modelljében kiemelked! 
szerepet kapnak az IT technológiák a kü-
lönböz! (folyamat, szervezeti, valamint 
technológiai) képességek ismertetésekor. 
Az ellátási lánc szint" képességek listájában 
megjelennek az értékesítési el!rejelzésre, 
az anyagszükséglet tervezésre, a vev!i és a 
beszállítói kapcsolatok kezelésére vonatko-
zóan változók (Gilmour, 1999). A digita-
lizáció adta megoldások ezek fejlesztését, 
gördülékenyebbé tételét célozzák. Megál-
lapítható, hogy a vállalatok egy-egy jelen-
kori technológiai megoldás integrálásával 
kívánják  növelni az ellátási lánc képessé-
gek fejlesztéséhez történ! hozzájárulásukat. 
Rossato és Castellani (2020) alapján három 
dimenzió mentén érdemes vizsgálni az el-
látási lánc képességek digitális támogatott-
ságát. Egyrészt a kapcsolatok (connection) 
vizsgálata (pl. közös I 4.0/digitalizációs fej-
lesztések megléte az üzleti partnerekkel és 
a beszállítókkal), közösségek (community) 
vizsgálata (IT fejlesztések közösségen be-
lüli elfogadtatása, implementálás kérdése), 
valamint a folytonosság (continuity) (pl. 
termékfejlesztés, beszállítói kapcsolatok 
fejlesztése) jelenthetik azokat a képességet 
érint! dimenziókat, ahol a digitalizációs 
megoldások hatása megjelenik (Rossato - 
Castellani, 2020). Ezt er!síti meg Marsil-
lac és Roh (2014) tanulmánya, miszerint a 
terméktervezés, a folyamatok és az ellátási 
lánc szint" döntések hozzájárulhatnak a 
globális ellátási lánc képességek kialaku-
lásához (Marsillac - Roh, 2014). A fejlett 

IT technológiák adaptálása az ellátási lánc 
szerepl!i esetében a mindennapjaik részévé 
vált. Szakért!k szerint az IT összehangolás 
és az IT fejlesztés hozzájárul az ellátási lánc 
képességek fejlesztéséhez, ami közvetve az 
értékesítési és pénzügyi teljesítmény javulá-
sát is eredményezheti (Eslami et al., 2021; 
Wu et al., 2006). Ezt kiegészítve látható a 
szakirodalomban a tendencia, miszerint 
az IT megoldások fontos képességfokozó 
szereppel rendelkeznek, egyrészt az ellátási 
láncokon belüli kapcsolati t!ke létrehozá-
sában, másrészt pedig a fenntartásában is 
fontos szerepet látnak el (Bhandal et al., 
2022; Björkdahl, 2020). Olyan feltörekv! 
technológiák alkalmazása, mint a robotika, 
Big Data elemzés, Internet of #ings (IoT), 
mesterséges intelligencia … stb., hozzájá-
rulhat egy gépek közötti hálózat kialakításá-
hoz az ellátási láncon belül, ahol az ellátási 
lánc szint" képességek és a teljesítmény au-
tomatikusan mérhet!vé és kontrollálhatóvá 
válnak (Epiphaniou et al., 2020). Erre a tel-
jes átláthatóságot el!idéz! karakterisztikára 
alapozva Faruquee és kutatótársai felvetik 
a kérdést, hogy a digitális technológiák az 
ellátási lánc szerepl!k közötti bizalom ki-
építéséhez is hozzájárulnak-e. Eredményeik 
alapján az domborodik ki, hogy egy egyen-
súlyra kell törekedni a bizalom és a meg-
felel! digitális technológia megválasztása 
során. Mindezt annak érdekében, hogy az 
er!forrás megosztás és az integrációs me-
chanizmusok a stratégiai együttm"ködések 
alapkövei tudjanak maradni (Faruquee et 
al., 2021). 

3. Módszertan
A szakirodalom (Buer et al., 2020; Sobo-
ta et al., 2020; Szász et al., 2020)its app-
licability across the industrial spectrum 
is unclear. #is paper aims to investigate 
the relationship between the use of digital 
technologies and di$erent production en-
vironments and company sizes. #e focus 
is on three aspects of digitalization: shop 
&oor digitalization, technologies for vertical 
and horizontal integration and organizatio-
nal IT competence. Design/methodology/
approach: #is study is based on data gat-
hered from a survey questionnaire sent to 
212 Norwegian manufacturing compani-
es. To test the formulated hypotheses, the 
two-way analysis of variance (ANOVA, va-
lamint korábbi feltáró kutatásból származó 
információk alapján (Demeter et al., 2020) 
az a következtetés vonható le, hogy a feldol-
gozóipari digitalizáció szempontjából szük-

séges megvizsgálni a technológiai fejlettség 
hatását az ellátásilánc képességekre. A téma 
strukturált értelmezéséhez ok-okozati elem-
zést végeztünk, annak érdekében, hogy a 
kutatás f! kérdését megválaszoljuk (Sajtos - 
Mitev, 2007; Szüle, 2016). Kutatási kérdé-
sünk arra fókuszál, hogy milyen összefüggés 
mutatható ki az ellátási lánc képességei és a 
digitalizációs fejlettség között. 
Azt kutattuk, hogy amennyiben a vállala-
tok technológiai szempontból fejlettnek 
min!sülnek, így hát magas a digitalizációs 
fejlettségük, úgy milyen kapcsolat áll fent 
(egyáltalán létezik-e kapcsolat) az ellátási 
lánc képességekkel. Továbbá vizsgáltuk, 
hogy az ellátási láncot alkotó vállalatok di-
gitalizációs fejlettsége hozzá tud-e járulni az 
ellátási lánc képességek fokozásához. A két 
f! változó közötti kapcsolat vizsgálatához 
az alábbi kvantitatív elemzéseket végeztük 
el. Az ANOVA elemzés során azt vizsgáljuk, 
hogy a digitális fejlettség milyen mértékben 
határozza meg az ellátási lánc képességeket 
leíró változókat és F-próbával teszteltük 
azon hipotézisünket, miszerint a digitáli-
san fejlett és fejletlen klaszterek ellátási lánc 
képességei különböznek. Huzsvai és Vincze 
(2012) alapján a vizsgált változók közötti 
kapcsolatok feltárása érdekében érdemes 
ezzel az elemzéssel kezdeni a kvantitatív jel-
leg" kutatásokat, mivel a meglév! kapcso-
lat jellegére, min!ségi jellemz!ire kapunk 
válaszokat (Huzsvai - Vincze, 2012; Szüle, 
2016). Ezzel az elemzéssel kaphatunk vá-
laszt arra, hogy a feldolgozóiparon belül 
tud-e a technológia fejleszteni az ellátási 
lánc képességeken. 
A klaszter elemzés esetében a digitalizációs 
fejlettség szerinti elemzés kerül középpont-
ba. Wimmer és Csesznák 2021-es tanulmá-
nyára építve megvizsgáljuk az ellátási lánc 
képesség kapcsolatát a digitális fejlesztések 
viszonyában (Wimmer - Csesznák, 2021). 
Mivel nehéz elkülöníteni a technológi-
ai jelleg" beruházások és a digitalizációs 
fejlesztések kapcsolatát, a cél valamiféle 
csoportosíthatósági lehet!séget kialakítani 
ebben a kérdéskörben is. A tényez!k kivá-
lasztása az alaptanulmányban (Wimmer 
- Csesznák, 2021) vizsgáltakon alapszik. A 
klaszterelemzésben a csoportosítás alapja 
így a vállalatvezetés digitális felkészültsége, 
a digitalizációs tudatosság és tervezés, a di-
gitális képességek és er!források, a digitális 
kultúra (nyitottság, fogékonyság). Ezek a 
faktorok segítik a vállalatok digitális fejlett-
ségének megértését. 
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3.1 Minta 
A vizsgálathoz a BCE Versenyképesség 
Kutatóközpontjának 2019-es felmérését 
vettük alapul. Ez egy id!szakosan ismételt 
felmérés, ahol az adatbázisban szerepl! 
résztvev!k Magyarországon m"köd!, önál-
ló jogi személyiséggel rendelkez!, 50 f!nél 
több alkalmazottat foglalkoztató cégek. Az 
adatfelvételt 2018 októbere és 2019 júliusa 
között a TÁRKI Zrt. végezte. Az adatbázist 
alapvet!en a feldolgozóiparból, épít!ipar-
ból, kereskedelemb!l, szállítás, raktáro-
zás, vendéglátás területén m"köd! és az 
információ-kommunikációs szektorból 
származó vállalatok válaszai képzik.  Je-
len kutatásunk során a feldolgozóiparra 
fókuszálunk, mert az ebbe a szektorba tar-
tozó vállalatok általában jól meg%gyelhet! 
ellátási lánc struktúrával rendelkeznek, 
amely az elemzéshez megfelel! mintát biz-
tosít. A felmérésben 113 feldolgozóipari 
vállalkozás vett részt, arányuk a teljes min-
tában 54,1% volt. (Wimmer - Csesznák, 
2021),  A magas válaszadási hajlandóság is 
indokolta, hogy a jelen tanulmányban az 
általuk adott válaszokkal foglalkoztunk. A 
VKK 2019-es gyorsjelentése alapján a fel-
mérésben szerepl! vállalatok egyrészt a ver-
senyben maradás feltételeként tekintenek 
az informatika adta lehet!ségekre, másrészt 
pedig a döntéseik felgyorsulását és új infor-
mációk szerzését remélik t!lük (Chikán et 
al., 2022). Hipotézisünk szerint a digitali-
záció nem csak a kapcsolattartási, hanem a 
m"ködési folyamatok összehangolásában is 
támogatni tudja az ellátásilánc szerepl!ket. 

3.2 A kutatás változói, 
mérési szintjük
A kutatás módszertanát indokolja, hogy 
korábbi tanulmányok is születtek hasonló 
adatbázisok elemzésével (Brusset - Teller, 
2017; Chikán et al., 2022)az ellátási lánc 
képességek vizsgálatát célozva. A kutatá-
sunkban részvev!k válaszaikat egy 1-5-ig 
terjed! Likert-skálán adták meg, ahol a 
terjedelem az egyáltalán nem ért egyet (1) 
értékt!l a teljesen egyetért (5) értékig tartott. 
A vizsgált változókat a 2. táblázat ismerteti. 
A változókat az alapján választottuk ki, hogy a 
feldolgozóiparban tevékenyked! vállalatok leg-
inkább a beszállítói és vev!i kapcsolatok, kom-
munikációs lehet!ségek lévén foglalkoznak az 
ellátási lánc képességekkel. A vállalatok ezen 
kapcsolatait mind a vev!i, mind pedig a be-
szállítói irányban megvizsgáltuk. Így a változók 
érintik a keresletel!rejelzés, valamint a beszállí-
tói kapcsolattartás területeit is.

4. Eredmények
A szakirodalmi elemzésben beazonosított, 
kiemelt ellátási lánc képességeket leíró vál-
tozók eredményeinek ismertetése követke-
zik. A kérd!ív alapján legkiterjedtebben az 
együttm"ködés és logisztikai képesség volt 
vizsgálható. Az együttm"ködési képesség 
vizsgálatakor a megfelel! üzleti partnerek 
megtalálásának, a kapcsolat m"ködtetésé-
nek, szorosra f"zésének képességeit érékel-
ték a válaszadók. A szigni%káns eredmé-
nyeket az alábbiakban foglaltuk össze (3. 
táblázat).
Az együttm"ködés képességcsoport tekinte-
tében a digitálisan fejlett és fejletlen csoport 
között a partnerkapcsolat létesítésében, 
annak felépítésében és a meglév! kapcso-
latok fejlesztésében találtunk statisztikailag 
szigni%káns különbséget a két digitalizációs 
klaszter között. Ezek alapján a digitalizáció 
támogatni tudja a partnerkapcsolat létreho-
zását és m"ködtetését információk elérhe-
t!vé és elemezhet!vé tétele révén.
Rugalmasság képessége tekintetében is el-
mondható, hogy a digitalizációban fejlett 
vállalatok mind id!ben mind volumen 
tekintetében is nagyobb rugalmasságra ké-
pesek, hiszen az információk jobb nyilván-
tartása, nyomon követése és a folyamatok 

átláthatósága - amely megteremthet! a di-
gitalizáció segítségével - hozzá tud járulni a 
vev!k igényeihez való gyorsabb, magasabb 
szint" alkalmazkodáshoz.
Az ellenállóképesség összehasonlítása a di-
gitalizációban fejlett és fejletlen klaszter 
esetén azt az eredményt hozta, hogy a di-
gitalizációban fejlett vállalatok könnyebben 
oldanak meg kon&iktusokat a partnerkap-
csolatban, kezelik a partnerkapcsolaton be-
lüli váratlan helyzeteket.
Az információmegosztás mint ellátási lánc 
képesség els!sorban a vállalaton belül érvé-
nyesül és mutat szigni%káns különbséget a 
digitalizációban fejlett vállalatok esetében, 
a vállalatközi kapcsolatokban csak funkci-
onálisan (pl. Készletadatok megosztása) ta-
láltunk erre bizonyítékot.
A logisztikai képességek tekintetében is az 
eredtileg kiválasztott négy változó közül 
három mutatott szigni%káns különbséget 
a két digitalizációs klaszter esetében. A di-
gitalizáció tehát hozzá tud járulni, hogy a 
logisztikai tervezés javuljon, a logisztikai 
célkit"zéseket jobban el tudják érni a vál-
lalatok, illetve magasabb szinten legyenek 
képesek a logisztikai teljesítmény mérésére.

Kutatási változók Mérési tételek
együttm"ködés Megfelel! üzleti partnerek megtalálásának képessége

Képesség új üzleti kapcsolatok kiépítésére 
Képesség üzleti kapcsolatok kialakítására

rugalmasság Id!beli rugalmasság 
Mennyiségbeli rugalmasság 

ellenállóképesség Az üzleti kapcsolatokban felmerül! kon&iktusok kezelésére 
való képesség

információ megosztás Készletinformációk megosztása a legfontosabb beszállítóval
Készletinformációk megosztása a legfontosabb vev!vel
Tervezési rendszerek összehangolása a legfontosabb beszállí-
tóval
Mennyire támogatja a vállalat informatikai rendszere a bels! 
információmegosztást? 
Mennyire támogatja a vállalati informatikai rendszer az üzleti 
partnerek közötti információmegosztást?
Mennyire támogatja a vállalati informatikai rendszer az üzlet-
fejlesztési döntéseket?
Mennyire támogatja a vállalati informatikai rendszer a min-
dennapi döntéshozatalt?

logisztikai képességek Logisztikai tevékenységek hatékony kihelyezése 
Képesség a logisztikai folyamatok megtervezésére
Képesség a logisztikai célok elérésére
Képesség a logisztika el!zetes teljesítményének értékelésére

2. táblázat: A kutatásban alkalmazott változók ismertetése
Forrás: Saját szerkesztés, 2022 (Kim, 2006a) alapján
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4. Következtetések
A minta magyar feldolgozóipari vállalatok 
néz!pontjait tükrözi, amelyek feltételezhe-
t!en az ellátási láncok szintjén kevésbé tar-
toznak a központi vállalatok körébe. Ennek 
köszönhet!en a m"ködésükre az eredmé-
nyekb!l következtetve inkább szigetszer"en 
gondolnak, mintsem a teljes ellátási lánc 
egészét %gyelve. Ezzel szemben a transzpa-
rencia általánosságban a szervezeten belül és 
az ellátási lánc egészére vonatkozóan is kezd 
kiterjedni. Ez az, ami a szigetszer" m"ködés 
feloldásában nagy segítséget jelenthet a 
folyamatban érintetteknek. A képességcso-
portokat illet!en kidomborodik, hogy az 
együttm"ködés és a rugalmasság területe az, 
ahol jelent!s el!nyhöz juttatja a vállalatokat 
a digitalizációs megoldások implementá-
lása. Ezáltal a versenyhelyzetük is javulhat 
közvetett módon, mivel a vev!i igénykielé-
gítést egy magasabb színvonalon képesek 
kivitelezni. Elmondható, hogy a digitalizá-
ció miatt jobb információellátottság állhat 
el!. Alapvet!en, több információval rendel-
keznek a vállalatok a beszállítókról, vev!k-
r!l, ami által jobb koordinációs lehet!ség 
adódik számukra. Ez egyben azt is eredmé-
nyezi, hogy hamarabb be lehet avatkozni az 

esetleges problémák felmerülésekor, mivel 
a prediktív jelleg mentén, hamarabb kide-
rül, ha baj van. A vev!kt!l érkez! nagyobb 
mennyiség" és jobb min!ség" információ 
mindemellett jobb alkalmazkodó képessé-
get is eredményez. A beszállítók szorosabb 
kontrollja által a vállalatok a közös problé-
mamegoldás módszertant tudják el!térbe 
helyezni, így a kooperáció el!nyhöz jut-
tathatja a szerepl!ket. Látható tehát, hogy 
a digitális fejlettség a partnerkapcsolatok 
m"ködtetésében fontos szerepet játszik. 
Mindemellett a meglév! ellátási lánc kap-
csolatokon túl az új partnerek felkeresése-
kor is el!nyt jelenthet a szerepl!k digitális 
fejlettsége. A fejlettebb adatbányászati meg-
oldások segítik a partner keresést végz! fel-
készültebb szakembereket., Ez köszönhet! 
annak is, hogy a nyilvántartás a lehetséges 
partnerekr!l kiterjedtebb lehet, több üzleti 
intelligencia vethet! be a keresési folyamat 
kivitelezése során. Megmutatkoznak továb-
bá a logisztikai teljesítménymérésben rejl! 
lehet!ségek is. A jobb adatellátottság mi-
att jobban mérhet!, pontosabb lehet a cél 
meghatározás, objektív és releváns mér!szá-
mokat lehet használni, az adatok hozzáfér-
het!sége miatt jobban nyomon követhet! 
a színvonal és annak változásai. Az eredmé-

nyek azt mutatják továbbá, hogy a digitá-
lisan fejlettnek min!sül! vállalatok el!nyt 
élveznek a vizsgált változók tekintetében. 
Ebb!l arra érdemes következtetni, hogy a 
digitalizációs fejlesztések hozzájárulhatnak 
az ellátási lánc képességek fejlesztéséhez.
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