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Absztrakt
Kutatásunk célja megismerni Magyarország és a közép- és ke-

let-európai régió vállalatainak digitális átalakulását jellemz! té-
nyez!ket. Cikkünkben a digitális átalakulás feltételeit, el!segít! 
és gátló tényez!it valamint a vállalatok által elvárt el!nyeit mérjük 
fel mez!gazdasági- és élelmiszeripari ellátási láncokban m"köd! 
vállalatoknál. A kutatás alapja egy kérd!íves felmérés, az egyes 
kérdéscsoportokra kapott válaszokból faktoranalízis segítségével 
alkottunk modellt. Az eredmények azt mutatják, hogy a legfonto-
sabb motiváló tényez!k a min!ségjavulás, a piaci szívás és a tech-
nológiai nyomás. A feltárt gátló tényez!k nagyrészt összhangban 
állnak a szakirodalomban említettekkel. A vállalatok leginkább 
az értékesítés, illetve az ügyfélkapcsolatok területér!l várnak el!-
nyöket, ezt követi a logisztika és marketing, majd a termelés és 
beszerzés területe.

Kulcsszavak:
digitalizáció, digitális átalakulás, Közép- és Kelet-Európa, fak-
toranalízis

Abstract
#e aim of our research is to get to know the factors characteri-

zing the digital transformation of companies in Hungary and the 
Central and Eastern European region. In our article, we assess the 
conditions, key drivers and barriers of digital transformation and 
the bene$ts expected by companies operating in the agricultural 
and food supply chains. #e research is based on a questionnaire 
survey, and we created a model from the answers to each group 
of questions using factor analysis. #e results show that the most 
important motivating factors are quality improvement, market 
pull and technological push impacts. #e barriers identi$ed are 
largely consistent with those reported in the literature. Compa-
nies expect bene$ts mostly from sales and customer relations, 
followed by logistics and marketing, after that production and 
sourcing.
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digitalization, digital transformation, Central and Eastern Eu-
rope, factor analysis
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1. Bevezetés 
Napjainkban olyan jelent!s átalakulások 
zajlanak, amelyek alapjaiban véve befolyá-
solják a nemzetgazdaságok m"ködését, a 
gazdaságpolitikai és a vállalati döntéshozók 
gondolkodásmódját. Ilyen jelent!s átalaku-
lásként tekintünk a digitálizációra, a fenn-
tarthatóság koncepciójának terjedésére, a 
pénzügyi tudatosság jelent!ségének felér-
tékel!désére, a tudatos hitelezés fontossá-
gára, a munkahelyek és szakmák hihetetlen 
mérték" változására (Bethlendi – Lentner, 
2018; Lentner, 2013; Rassul et al., 2022; 
Tóth et al., 2022). A vállalatok digitális át-
alakulása jelenleg is zajlik, és a folyamat a 
következ! évtizedekben is folytatódni fog. 
A digitalizáció jelent!s változásokat hoz 
a vállalati folyamatokban és az üzleti mo-
dellekben, így alapvet!en változtatja meg 
teljes iparágak m"ködését, ezáltal a teljes 
gazdaságra hatással van (Tóth et al., 2017, 
2018).  A megfelel!en végrehajtott digitali-
záció versenyel!nyforrást jelent a vállalatok 
számára, ezért stratégiai jelent!ség" kérdés-

sé vált. A digitalizáció helyzetér!l a régióban 
és ezen belül Magyarországon kevés empi-
rikusan alátámasztott kutatási eredmény-
nyel rendelkezünk.  Kutatásunk célja, hogy 
megismerjük egy kiválasztott hazai szakte-
rület (élelmiszeripar) értékláncai területén 
tevékenyked! vállalatok digitális átalakulá-
sát segít! és gátló tényez!ket, valamint az 
abból származó el!nyöket.

2. Elméleti háttér

2.1 Digitalizáció, digitális 
átalakulás
A vállalatok digitalizációjának vizsgálata 
el!tt szükség van a digitalizáció fogalmának 
tisztázására. Ez azért is fontos, mert a ma-
gyar szóhasználatban legtöbbször a digitali-
záció szót használják a technikai és az üzleti 
folyamatra is, míg az angol terminológiá-
ban elkülönül a ’digitization’ és a ’digitaliza-
tion’ használata. Több szerz! is foglalkozott 
már a fogalmak tisztázásával, mivel a szó-
használat az angol nyelv" szakirodalomban 
sem egységes. 

A termékek és szolgáltatások digitális for-
mába történ! átalakítása (digitization) 
viszonylag egyszer" olyan termékek eseté-
ben, amelyek els!dleges értéke az informá-
ciótartalma (nyomtatott kiadványok, zene, 
pénzügyi szolgáltatások). Kézzelfogható 
termékek esetében ez nehezebb, de a 3D 
nyomtatás elterjedésével elképzelhet! (Un-
ruh - Kiron, 2017). A digitális formába tör-
tén! átalakítás nem csak a termékeket, ha-
nem a vállalat operatív folyamatait is érinti 
(Ross, 2017).
A digitalizáció során a vállalat a digitális 
termékek és szolgáltatások felhasználásával 
alakít ki új üzleti modelleket és kínál új 
értékajánlatokat vev!inek. Lényege nem a 
digitális termék maga, hanem annak üzleti 
felhasználása (Unruh - Kiron, 2017). West-
erman (2017) is rámutat, hogy a technoló-
gia önmagában nem növeli a versenyképes-
séget. A technológia értéke abban áll, hogy 
lehet!vé teszi az üzleti folyamatok fejlesz-
tését. Ulas (2019) kiemeli, hogy az üzleti 
folyamat fejlesztésének kell a középpontban 
állni, azaz a vállalatnak a digitális technikai 
megoldások segítségével fejlesztenie kell 
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üzleti modelljét, kihasználni a technológia 
adta lehet!ségeket, hogy versenyel!nyre te-
hessen szert a változó üzleti környezetben. 
Ross (2017) rámutat, hogy a digitalizáció 
során nem a technológia, hanem a vev! áll 
a fókuszban.
A digitális átalakulás Ulas (2019) szerint a 
termékek és szolgáltatások digitális átalakí-
tását és a digitalizációt is magában foglalja, 
ugyanakkor nem korlátozódhat a technikai 
folyamatra illetve a vállalat által használt 
hardver és szoftver fejlesztésére. Unruh & 
Kiron (2017) szerint a digitális átalakulás 
a digitalizációnál is tágabb fogalom; akkor 
következik be, amikor az új, digitális alapú 
üzleti modellek és folyamatok átstrukturál-
ják a teljes gazdaságot. 
Kutatásunkban a következ! álláspontot 
fogadjuk el: a „digitization” vagy „bináris 
konverzió” a termékek és operatív folya-
matok digitális formába történ! átalakítása 
(technikai folyamat), míg a „digitalization” 
vagy „digitalizáció” az üzleti modellek és fo-
lyamatok innovációja a digitális lehet!ségek 
kihasználásával. (Lásd ehhez: Legner et al., 
2017; Parviainen et al., 2017; Ross, 2017; 
Unruh - Kiron, 2017; Ulas, 2019; Gartner, 
2021a; Gartner, 2021b; Kása et al, 2016; 
Gubán - Sándor, 2021). A digitális átala-
kulás fogalmán a termékek, szolgáltatások és 
üzleti modellek, folyamatok digitális alapra 
helyezését értjük, amely a teljes vállalatot át-
hatja (Ulas, 2019 és részben Unruh - Kiron, 
2017 alapján).

2.2 A digitális átalakulást 
ösztönz! és gátló tényez!k
A digitális átalakulást számos tényez! ösz-
tönözheti. Ezen tényez!ket már korábbi 
kutatások is igyekeztek felmérni. 
Yang, Fu és Zhang (2021) az ösztönz!ket 
két csoportra: bels! és küls! tényez!kre 
bontották. A szerz!k a következ! két bels! 
tényez!t azonosították: 
• a bels! folyamatok hiányosságai, amelyek 

a digitalizáció révén kiküszöbölhet!k, így 
a m"ködés hatékonysága növelhet!,

• a vállalati stratégia, amely a digitalizáció 
irányába mutat.

Küls! tényez!kként a szerz!k a következ!-
ket jelölték meg:
• vev!k, akik növekv! igényt támasztanak 

a digitális termékek és szolgáltatások 
iránt,

• beszállítók vagy más ellátási lánc part-
nerek, amelyek ösztönzik a vállalatokat 
az általuk már digitalizált folyamatok 
adaptálására,

• verseny – a digitalizáció versenyel!nyt 
jelenthet az abban el!rébb járó vállala-
toknak.

Annosi és szerz!társai (2021) szintén 
említi a versenyképesség növelésének 
szándékát, a partnerekhez való alkal-
mazkodást, valamint az el!írásoknak (pl. 
adatszolgáltatás) való megfelelés kénysze-
rét.
A digitalizációnak korlátai is vannak. 
Truant, Broccardo és Dana (2021) legje-
lent!sebb korlátokként az er!források hi-
ányát, a megfelel! technikák és eljárások 
ismeretének hiányát, az adatmenedzs-
ment képességek hiányát és a digitalizá-
ció id!igényességét azonosították. 
Horváth és Szabó (2019) is említi az (el-
s!sorban pénzügyi) er!források, az id! és 
a képességek hiányát, valamint a fels!ve-
zetés és a tervezés hiányosságait, az egy-
mással ütköz! szervezeti érdekeket és az 
együttm"ködés hiányát. 
Malenkov és szerz!társai (2021) a kiske-
reskedelmi láncok digitalizációjának kor-
látaiként az átfogó digitális stratégia és 
jöv!kép hiányát, a nagy beruházásigényt 
és az eredményekkel szembeni bizonyta-
lanságot jelölték meg. 
Cichosz, Wallenburg és Knemeyer 
(2020) az átalakítandó folyamatok 
komplexitását, az er!források (id!, pénz 
és leginkább a képzett munkaer!) hiá-
nyát, a megfelel! technológia kiválasztá-
sának nehézségét, a változással szembeni 
szervezeti ellenállást és az adatbiztonsági 
problémákat találta a legfontosabb gátló 
tényez!knek a logisztikai vállalatok dig-
italizációja esetében.
Diener és %pa&ek (2021) a bankszektor-
ban végzett, részletekbe men! kutatásuk 
során a következ! korlátokat tárták fel:
• Vev!k nem fogadják el a digitalizált 

szolgáltatásokat;
• Dolgozók ellenállása illetve hiányos 

képességei;
• Folyamatok komplexitása;
• Piaci helyzet problémája, amely bi-

zonytalanná teszi a megtérülést;
• Stratégia és menedzsment nehézségek 

– kockázatkerülés, lassú reakciók, di-
gitális stratégia hiánya, menedzsment 
elkötelezettség hiánya, korlátozott 
er!források, magas költségek, vala-
mint 

• Technológiai korlátok – adatbizton-
sági aggályok, bevezetési nehézségek, 
elavult rendszerek.

2.3 A digitalizációból 
származó el!nyök
Parviainen és szerz!társai (2017) a digita-
lizáció lehetséges pozitív hatásainak három 
aspektusát vázolja fel:
1. a bels! folyamatok hatékonyságának 

növekedése (költségcsökkenés, termék- 
vagy szolgáltatásmin!ség javulása, meg-
bízhatóság növekedése, dolgozói elége-
dettség növekedése)

2. új piaci lehet!ségek (magasabb szint" 
vev!kiszolgálás, új termékek és szolgál-
tatások, új üzleti modellek)

3. forradalmian új megoldások (iparági 
paradigmaváltás, új szerepek ill. szerep-
l!k megjelenése, régiek elt"nése).

Ezek közül az els! már a termékek illetve 
operatív folyamatok digitális formába tör-
tén! átalakításával (digitization) is elérhet!, 
míg a másik kett! csak a digitalizáció révén 
érhet! el (Ross, 2017). 
Truant, Broccardo és Dana (2021) kutatása 
kimutatta, hogy a digitalizáció pozitív hatásai 
leginkább a stratégiai tervezés és ellen!rzés, a 
marketing, a logisztika és a termelés területén 
érzékelhet!k. Knudsen et al. (2021) ugyan-
akkor rámutat, hogy a digitalizáció révén 
komplexebbé váló üzleti ökoszisztémában a 
korábbinál er!sebb a verseny, és az el!nyök 
csak rövid távon tarthatók fenn.
Strønen (2020) különböz! iparágakban mér-
te fel a vállalatok által várt el!nyöket, melye-
ket három csoportba sorolt:
a. vev!k (a piac jobb elérése, hatékonyabb 

kommunikáció és kapcsolattartás a ve-
v!vel, a vev!i elvárások jobb megisme-
rése)

b. folyamatok (karcsúsítás, készlet-
szint-csökkenés, költségcsökkenés)

c. üzletfejlesztés (új szolgáltatások, maga-
sabb szint" vev!i élmény).

Yang, Fu és Zhang (2021) az ellátási lánc 
szintjén mérik fel a digitalizáció révén reali-
zálható el!nyöket, melyeket négy csoportba 
soroltak:
a. az ellátási lánc hatékonyságának javu-

lása, amely jelentheti jobb min!ség" 
termék el!állítását, a folyamatok gyor-
sulását, a költségek csökkenését, a rugal-
masság vagy a megbízhatóság javulását

b. az ellátási lánc strukturális átalakulása, 
amely leggyakrabban az ellátási lánc in-
tegrációját jelenti, azaz javul a koordi-
náció és az együttm"ködés a lánctagok 
között

c. a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi 
és környezeti szempontból, ill.

d. az innovációs képesség javulása.
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3. A kutatás módszertana
A releváns szakirodalom áttekintése után 
a következ! kutatási kérdésekre kerestük a 
választ: 
• Q1 Milyen feltételei vannak a digitá-

lis átalakulásnak?
• Q2 Mi ösztönzi a vállalatokat a digi-

tális átállásra?
• Q3 Milyen digitális átalakulást korlá-

tozó tényez!kkel szembesülnek a vállala-
tok?

• Q4 Milyen el!nyöket várnak a válla-
latok a digitális átalakulástól?

A vállalatok digitális érettsége, a digitali-
záció értelmezése és fontossága jelent!s el-
téréseket mutat a különböz! iparágakban, 
méretkategóriákban. Eltérnek az igények, 
változatosak a lehet!ségek és megvalósítási 
formulák. Ahhoz, hogy ezt a változatossá-
got meg tudjuk ragadni véletlenszer" min-
tát vettünk azon sokaságból, amit a gazda-
sági társaságok olyan köreként határoztunk 
meg, amelyek a mez!gazdasági- és élelmi-
szeripari ellátási láncok mentén m"ködnek 
és rendelkeznek hazai telephellyel. 
A mintavételhez saját fejlesztés" kérd!ívet 
használtunk, mely összesen három fejezet-
ben 22 kérdést tartalmaz, melyekb!l egy 
114 statisztikai változót tartalmazó adatbá-
zist állítottunk össze. (Megjegyzend!, hogy 
a felmérés egy átfogóbb kutatásra vonatko-
zik, a digitalizációhoz kapcsolódó kérdések 
a kérd!ív mintegy harmadát tették ki.) 
A demográ$ai alapbázisba az élelmiszeripa-
ri vállalatokat kerestünk meg. A mintába 
való bekerülés valószín"sége véletlenszer" 
volt. Ahhoz, hogy a kérd!ívb!l nyert ada-
tok megbízhatóságához maximális legyen, 
a kérd!ívet csak akkor tekintettük kitöl-
töttnek, ha arra vagy a vállalat vezet!je / 
tulajdonosa (53,5%-a válaszadóknak), vagy 
egy, a cégstratégiára és IT területre is rálátó 
vezet!/szakember (46,5%) válaszolt.
Az empirikus adatfelvétel során elállított 

101 elem" minta (n=101) legnagyobb 
arányban feldolgozóipari (35%), mez!-
gazdasági (26%) és kereskedelmi (25%) 
tevékenységgel foglalkozó vállalatokat tar-
talmaz. Emellett kisebb arányban jelen van-
nak a mintában szállítással, raktározással 
(8%) és infokommunikációval foglalkozó 
vállalatok (6%) is.
A létszámkategóriák alapján a kevesebb, 
mint 49 f!t foglalkoztató mikro- és kisválla-
latok aránya a mintában 32%, legnagyobb 
arányban pedig a középvállalatok vannak 
jelen, 47%-os arányban, azaz a minta majd-
nem felét !k teszik ki. Ugyanakkor 21%-ot 
képviselnek a nagyvállalatok, közülük a leg-
nagyobbak, az 1000-nél is több f!t foglal-
koztatók a teljes minta 7%-át teszik ki. Ez 
azt jelenti, hogy a minta alkalmas releváns 
következtetések levonására minden méret-
kategóriában, ha a 250 f! feletti nagyválla-
latokat egy kategóriaként kezeljük.

4. Eredmények

4.1 A digitális átalakulás 
vezetés-szervezési 
szempontból
Az els! kutatási kérdés (Q1) arra vonatko-
zott, hogy milyen (bels!) feltéteknek kell 
teljesülniük, mi teszi lehet!vé a digitális 
átalakulást. 
Digitális átalakulás egyik legfontosabb 
szempontjaként a vállalatok a pénzügyi for-
rások meglétét jelölték meg. Kissé kevésbé 
fontos számukra a f! folyamatok átalakítása 
valamint a szervezeti struktúra átalakítása. 
Legalacsonyabb fontosságúnak munka-
er!struktúra átalakítását jelölték meg. Mi-
vel a pénzügyi források magas átlagához 
relatíve alacsony szórás tartozik (0,621), így 
arra következtethetünk, hogy ebben nagy 
egyetértés volt a vállalatok megkérdezett 
vezet!i között.

Ha a vizsgált négy tényez!t faktoranalízissel 
kombináljuk (KMO=0,744; khi2=165,831; 
p=0,000, az el!állt két faktor által magyará-
zott teljes variancia megközelíti a 90 %-ot 
(TVE=86,160), a rotáció után kikombi-
nálódott faktorsúlyok minden változó ese-
tében meghaladják a 0,7-es értéket). Az 
els!ként kikombinálódott tényez!t tekint-
hetjük a nem pénzügyi tényez!k csoportjá-
nak, a második pedig egyértelm"en a pénz-
ügyi források tényez!, amelyet az 1. számú 
táblázat szemléltet.
A nem pénzügyi tényez!k fontossága szo-
rosan összefügg a stratégiai tudatossággal, 
a köztük lév! korrelációs együttható érté-
ke 0,433 (p=0,000), ami közepesen er!s, 
szigni$káns kapcsolatra utal. Ez azt jelenti, 
hogy a stratégiailag tudatos vállalkozások 
fontos tényez!nek tekintik a digitális átala-
kuláshoz a nem pénzügyi tényez!ket, azaz 
felismerik annak jelent!ségét, hogy a digi-
tális átalakuláshoz nem csupán pénzügyi 
forrásokra van szükség.
Érdekes módon a pénzügyi tényez!k sze-
repének megítélése a digitalizációs straté-
giaalakítás folyamatában nem mutat ilyen 
összefüggést (p=0,680), ennek megítélése 
teljesen heterogén a vállalatok körében. Ezt 
az IT iparágban tekintik jóval fontosabbnak 
a többi iparághoz képest, illetve a külföldi 
tulajdonossal rendelkez! vállalatok, vala-
mint a kkv-k. A nagyvállalati szegmens in-
kább a nem pénzügyi tényez!k fontosságát 
emelte ki (p<0,001). 

4.2 A vállalatok 
digitalizációs stratégiája 
– el!segít! és korlátozó 
tényez!k
A digitális stratégiára való átállást egyaránt 
ösztönzik küls! és bels! tényez!k. A má-
sodik kutatási kérdés (Q2) célja felderíteni 
ezek fontosságát a vállalatok számára. A 
válaszadók körében a legfontosabb tényez! 
a technológia gyors fejl!dése és az ezekhez 
való hozzáférés lehet!sége. Második leg-
fontosabb tényez! a digitális átállás során 
a költségek csökkentése, illetve az új keres-
kedelmi vagy üzleti modellek alkalmazása, 
de hasonlóan fontos a vev!i attit"d és pre-
ferenciák változására való felkészülés is. Az 
átlagos prioritáslista alján van a versenytár-
saktól való lemaradással kapcsolatos félelem, 
illetve a szabályozási változások az iparban.
Ahhoz, hogy modell szinten is kezelni 
tudjuk ezeket a változókat, szükségszer" 
faktoranalízis segítségével csoportokat ké-

'

Tényez!k

nem pénzügyi tényez!k pénzügyi források 
tényez!je

F! folyamatok átalakítása 0,914 '
Szervezeti struktúra átalakítása 0,901 '
Munkaer!struktúra átalakítása 0,891 '
Pénzügyi források ' 0,999

1. táblázat: A vezetési-szervezési szempontok fontosságának kompon-
ensmátrixa
Forrás: saját felmérés eredménye
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pezni bel!lük (KMO=0,689; khi2=70,713; 
p=0,000. Az el!állt három faktor által 
magyarázott teljes variancia megközelíti 
a 70 %-ot (TVE=69,798), a rotáció után 
kikombinálódott faktorsúlyok két változó 
kivételével minden esetben meghaladják a 
0,7-es értéket, ám ebben a két esetben is tel-

jesül, hogy a faktorsúly legalább kétszerese a 
második legnagyobb faktorsúlynak az adott 
változó esetében, illetve meghaladja a 0,5-
ös értéket). 
Az els!ként kikombinálódott faktor egyér-
telm"en a piaci szívó hatások (pull), mint 
a versenytársaktól való lemaradás félelme, 

költségek csökkentése, szabályozási vál-
tozások az iparban és vev!i attit"dök és 
preferenciák változása. A második faktor-
ba a technológiai nyomó hatások kerültek 
(push), mint az új kereskedelmi vagy üzleti 
modellek, valamint a technológia gyors 
fejl!dése és az ezekhez való hozzáférés lehe-
t!sége. A harmadik faktor pedig a min!ség 
javulása. A faktorokat és a tényez!ket a 2. 
számú táblázat foglalja össze.
A 2. sz.táblázatot vizuálisan szemlélteti az 
1.sz. ábra. Ebben külön színnel jelöltük az 
egyes tényez!csoportokat. 
A vállalatok digitális stratégiájának meg-
valósulását ugyanakkor nemcsak el!segítik 
bizonyos tényez!k, hanem korlátozzák is, 
erre vonatkozik a harmadik kutatási kérdés 
(Q3). 
A legnagyobb gátló tényez! a digitális 
stratégia megvalósítása kapcsán az, hogy a 
mindennapi m"ködéssel kapcsolatos egyéb 
sürget! feladatok els!bbséget élveznek, il-
letve, hogy a meglév! rendszerek átalakítá-
sának jelent!s nehézségei vannak, valamint 
hiányzik a digitalizációért felel!s személy a 
vállalat humánt!kéjéb!l. 
Érdekes, hogy a forráshiány az átlagok sze-
rinti rangsorban csak az ötödik helyre ke-
rült. Ugyanakkor nem jellemz! sem a válla-
lati kultúra gátló hatása, sem a fels!vezetés 
támogatásának hiánya, sem pedig az, hogy 
ne lenne világos a vállalatok számára, hogy 
miben rejlik a digitalizáció el!nye.
Ahhoz azonban, hogy modell szinten is 
kezelni tudjuk ezeket a változókat, szük-
ségszer" faktoranalízis segítségével cso-
portokat képezni bel!lük (KMO=0,896, 
khi2= 423,516; p=0,000), az el!állt egyet-
len faktor által magyarázott teljes variancia 
meghaladja a 70 %-ot (TVE=71,652). A 
konstruktumok közül csupán egynek a sa-
ját értéke magasabb egynél, ezért a vizsgált 

'

Faktorok

Piaci szívás Technológi-
ai nyomás Min!ség

A versenytársaktól való lemaradás félelme 0,831 ' '
Költségek csökkentése 0,801 ' '
Szabályozási változások az iparban 0,684 ' '
A vev!i attit"d és preferenciák változása 0,545 ' '
Új kereskedelmi vagy üzleti modellek ' 0,855 '
A technológia gyors fejl!dése és az ezekhez 
való hozzáférés

' 0,765 '

A min!ség javulása ' ' 0,941

2. táblázat: Digitális stratégiát el!segít! tényez!k - komponensmátrix
Forrás: saját felmérés eredménye

' faktorsúlyok
Vállalat humán er!forrásbeli képességei 0,908
A meglév! rendszerek átalakításának nehézségei 0,900
Forráshiány 0,882
A digitalizációért felel!s személy hiánya 0,867
Kiberbiztonsági kockázatok és fenyegetettség 0,856
Vállalati kultúra 0,850
Nem világos, hogy miben rejlik a digitalizáció el!nye 0,822
A mindennapi m"ködéssel kapcsolatos egyéb sürget! feladatok els!bb-
séget élveznek

0,766

Fels!vezetés támogatásának hiánya 0,754

3. táblázat: A digitális stratégia megvalósítását korlátozó tényez!k – 
komponensmátrix
Forrás: saját felmérés eredménye

1. ábra: Digitális stratégiát el!segít! tényez!k komponensmátrixának ábrázolása
Forrás: saját felmérés eredménye
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kilenc változó egyetlen faktorba kombiná-
lódik ki, a faktorsúlyok minden esetében 
meghaladják a 0,7-es értéket, amelyet a 3. 
táblázat és a 2. ábra szemléltet.
A kutatás negyedi kérdése (Q4) arra vonat-
kozott, hogy a cégek szempontjából milyen 
területeken vannak a digitalizációból adódó 
hasznok és milyen mérték"ek ezek. 
Az eredmények szerint leginkább 
• az értékesítés, illetve az ügyfélkapcsola-

tok területér!l várnak el!nyöket a digita-
lizációban a vállalatok, ezt követi 

• a logisztika és 
• marketing, majd 
• a termelés és 
• beszerzés 
területe. 
Ahhoz, hogy modell szinten is kezelni 
tudjuk ezeket a változókat szükségszer" 
faktoranalízis segítségével csoportokat ké-
pezni bel!lük (KMO=0,657; khi2=38,020; 
p=0,000), az el!állt két faktor által magya-
rázott teljes variancia 60% alatt marad. A 
faktorok és tényez!k a 4. táblázatban és a 3. 
ábrán összefoglalva láthatók.
Az els!ként kikombinálódott faktorba 
olyan tényez!k tartoznak, mint 
• az értékesítés, 
• az ügyfél kapcsolatok, valamint 
• a marketing. 
Ezeket az eredményeket out!ow folyamati 
eredményeknek (azaz az abból ered! el!-
nyöknek) neveztük el, mivel a vállalat érték-
láncának küls" részére fókuszálnak. 
A második faktor ezzel szemben 
• a beszerzés, 
• logisztika és 
• termelés 

2. ábra: A digitális stratégia megvalósítását korlátozó tényez!k komponensmátrixának ábrázolása
Forrás: saját felmérés eredménye

'
Faktorok

out(ow in(ow
Értékesítés 0,821 '
Ügyfélkapcsolatok 0,718 '
Marketing 0,613 '
Beszerzés ' 0,722
Logisztika ' 0,700
Termelés ' 0,672

4. táblázat: Digitalizációból származó el!nyök – komponensmátrix
Forrás: saját felmérés eredménye

3. ábra: A digitalizációból származó el!nyök komponensmátrixának 
ábrázolása
Forrás: saját felmérés eredménye
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hármast foglalja magában, melyek a válla-
latban lév" értékteremt! folyamatokra (ter-
melés, logisztika) és az értékláncba beáram-
ló elemekre utalnak (beszerzés), ezért ezeket 
in!ow folyamati eredményeknek (illetve ab-
ban rejl! el!nyöknek) neveztük el.

5. Következtetések
A kutatás eredménye sok ponton hasonló-
ságot mutat a feldolgozott szakirodalom-
mal, vannak azonban eltérések is.
A digitális átalakulást ösztönz! tényez!k 
közül mind a szakirodalomban, mind je-
len kutatásban fontos helyen szerepelt a 
bels! (termelési, logisztikai) folyamatok 
hatékonyabbá tétele, amely a kutatásban a 
költségek csökkentése és a min!ség növe-
lése révén is elképzelhet!. 
A költségcsökkentés iránti igény azonban 
nem bels! motivációként jelent meg, ha-
nem piaci szívásként, azaz a versenyhely-
zetb!l adódó küls! motiváló er!ként. 
A szakirodalomban küls! tényez!ként 
azonosított ösztönz!k legtöbbje meger!-
sítést nyert a mintavállalatok körében is: 
• a vev!i elvárások növekedése, 
• a versenytársaktól való lemaradás félel-

me illetve 
• a szabályozásoknak való megfelelés 
a kutatásban részt vev! vállalatok számára 
egyaránt fontos motiváló er!. 
Érdekes meg$gyelni, hogy az új üzle-
ti modellek követése a hazai vállalatok 
számára egyfajta technológiai nyomást 
jelent, szemben a saját vállalati stratégia 
által diktált változással, amelyet pl. Yang, 
Fu & Zhang (2021) sugall. 
Modellünkben a technológiai nyomás 
csoportjába soroltuk az új technológiák 
megjelenését illetve az ezekhez való hozzá-
férés táguló lehet!ségeit. Ez a faktor ilyen 
formában nem szerepelt a vizsgált szakiro-
dalmi modellekben, azonban a vev!i elvá-
rásokon és az ellátási lánc partnerek fel!l 
érkez! ösztönzésen keresztül közvetetten 
ezekben is megjelenik. 
További kutatási lehet!séget jelenthet 
annak feltárása, hogy az új technológiák 
megjelenése a piacon közvetlenül vagy 
más érintetteken (vev!k, versenytársak, 
beszállítók, vev!k) keresztül, a fel!lük 
érkez! motiváció révén ösztönzi-e a vál-
lalatokat a digitális technológiák adaptá-
lására.
A digitalizációt hátráltató tényez!k körét 
illet!en viszonylag nagy az egyetértés a 
szakirodalomban, azonban ezeket az egyes 
források különböz!képpen csoportosítják. 

Jelen kutatás sem hozott megoldást erre a 
problémára, mivel a faktoranalízis során 
egyetlen faktor kombinálódott ki, azaz 
nem találtunk statisztikailag alátámasztott 
alapot a csoportképzésre. 
Az egyes hátráltató tényez!k megítélése 
számos ponton átfedést mutatott a szak-
irodalomban tapasztaltakkal: 
a. jelent!s akadályt jelent a meglév! 

rendszerek bonyolultsága és összefo-
nódása, ami megnehezíti az átfogó 
rendszerek bevezetését, 

b. komolyak az adatbiztonsággal kap-
csolatos aggályok, 

c. hiányoznak a szükséges humán ké-
pességek és a 

d. pénzbeli er!források, valamint 
e. nincs digitalizációért felel!s személy, 

ami a digitális stratégia hiányosságait 
sejteti.

Ugyanakkor a szakirodalomban gyakran 
említett 
a. vállalati kultúra korlátozó hatása, 
b. a fels!vezet!i elkötelezettség hiánya 

illetve 
c. az el!nyök ismeretének hiánya 
(lásd pl. Cichosz, Wallenburg és 
Knemeyer, 2020; Diener és %pa&ek, 
2021; Malenkov et al.,2021) nem volt 
jellemz! az általunk megkérdezett válla-
latok körében. 
Új korlátként azonosítottuk ugyanak-
kor a mindennapi operatív feladatokra 
való összpontosítást, amely elvonja a $-
gyelmet és az er!forrásokat a digitalizá-
ciótól.
A digitalizációtól várható el!nyök terén 
a kutatás meger!sítette a vállalat szintjén 
jelentkez" el"nyök iránti várakozásokat. 
Mind a bels! folyamatok, mind a vev!i 
piacok aspektusa markánsan megjelent, 
a faktoranalízis során kapott tényez!cso-
portok jól megfeleltethet!k Parviainen 
et al. (2017) valamint Strønen (2020) 
csoportosításának, bár ezeket nem fedik 
teljes mértékben. A két faktor közül az 
out(ow (vev!i) aspektus volt a hangsú-
lyosabb, a vállalatok itt várják els!sor-
ban az el!nyöket, de a logisztika terüle-
tén is magasak az elvárások.
Jelen kutatásunk az eddigi szakaszban 
nem tért ki az ellátási lánc és az iparág 
szintjén realizálható el!nyökre (lásd pl. 
Yang, Fu & Zhang, 2021 és Parviainen 
et al., 2017), valamint olyan speciális 
területekre, mint a fenntarthatóság és az 
innováció. Ezeket további kutatási lehe-
t!ségként azonosítottuk.
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