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SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPODÁS MENEDZSMENTJE 
(SLM), MINT AZ INFORMATIKAI FENNTARTÁS  

ILLETVE LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK EGYIK 
KONTROLL TÁMOGATÓJA 

Vasvári András1 

Általános megállapítás, hogy a teljesítmény már attól javulni fog, 
hogy elkezdjük mérni. Sokszor csak az a tény, hogy mindenki tudatában 
van a teljesítmény mérésének, a teljesítmény javulásához vezet, még ha 
számszerűsített célokat nem is fogalmaztunk meg. Közismert példával 
élve a fogyókúra azzal kezdődik, hogy ráállunk a mérlegre, azaz elkezd-
jük a mérést! Még ha nem is tűztük ki magunkban az elérendő testsúlyt, 
a rendszeres mérés elindít egy kontrollt. Ez teljes mértékben igaz a szer-
vezetekre is. 

A következő néhány gondolatmenetben – azon kívül, hogy összeg-
zésre kerülnek azok az általánosan használatos fogalmak, amelyek a té-
mában relevánsak – szolgáltatási megállapodásokkal kapcsolatos alapve-
tő tézisek kerülnek vázolásra. Egyre élesebb és ezzel párhuzamosan 
kifinomultabb a vita egy szolgáltaltatás benntartását vagy kihelyezését il-
letően. Számos alkalommal megfogalmazásra került már az az irányelv, 
hogy a Magyar Honvédség szervezeti és funkcionális racionalizációja 
kapcsán elsősorban az alapvető tevékenységi körére kellene a hangsúlyt 
helyeznie, míg az „oldalági” kiszolgáló tevékenységeket célszerűen kí-
vülről behozni, beszerezni, igénybe venni.  

Egykori saját beosztásomból eredő és a civil helyen hasonló tevé-
kenységi körre vonatkozó tapasztalataim, valamint a disszertációmra való 
felkészülés során folytatott kutatásaim előzetes összegzése alapján - ame-
lyek mint vélhetően látni lehet az informatika területén a fenntartásra, 
annak bizonyos szegmenseire irányulnak -, úgy vélem, hogy az e terüle-
ten lévő néha teljesen speciális, ámde alapvetően meghatározó „hadmű-
veleti” folyamatokra való racionalitás vizsgálatát szükségszerű elsősor-
ban elvégezni. Ezért inkább az elméleti megközelítést kell e témában 
először, mint kiinduló alapot tisztázni. E területnek még nem igazán van-
nak „hagyományai”, és az útkeresés ezáltal nem tekinthető mindig sima 
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felületűnek. Jelen vonatkozásban azonban az alábbi sorok nem az 
insource vs. outsource mellett, illetve ellen kíván kardoskodni, hanem 
rámutatni azokra az alapvető, illetve kiegészítő paraméterekre, amelye-
ket igenis figyelembe kell venni egy esetleges kihelyezés, de jobb esetben 
egy belső rendelkezésre-állás, vagy szolgáltatási minőség biztosítása ér-
dekében. Ezen a ponton hangsúlyoznám, hogy erős hiányát érzem – fő-
ként a logisztika és az informatika területén – legalább a belső (outsource 
híján) szolgáltatási megállapodások lefektetésének, illetve azok menedzs-
mentjének.  

Véleményem szerint egy ekkora szervezetnél, mint a honvédség, 
ahol ráadásul a méreti és földrajzi elhelyezkedésről nem is beszélve, szá-
mos kritikus ellátási, fenntartási, vagy a számítástechnikai oldalról meg-
közelítve, üzemeltetési feladatot kell megoldani, ott annak ellenőrizhető-
sége, s ezáltal számon kérhetősége, de ami ennél is fontosabb a be-
avatkozási képesség fenntartása a szolgáltatás minőségének és állandó-
ságának biztosításához elengedhetetlen. Természetesen ez mind rövid, 
közép és hosszútávon más és más erőforrás-allokációval számol, hiszen 
ahogy arról a későbbiekben is szó lesz más, amikor előkészítésről, üzem-
ben tartásról vagy akár átállásról, kivezetésről beszélünk. A piaci szeg-
mensben márpedig logisztikai aspektusból főként, de az outsource tekin-
tetében mindenképpen látni kell azt, hogy szigorú és jól megfogalmazott 
SLA-k nélkül nem érdemes működni, mert az hatékony működés opti-
mumát még csak meg sem közelíti.  

Természetesen, főleg az első időszakban izzadtságos feladat, amely 
a sok esetben az invesztmentet sem nélkülözi, de befektetés nélkül nehéz 
megtérüléssel számolni. Egy piaci példát említve egy magyarországi te-
lekommunikációs cég kihelyezte a teljes számítástechnikai (mind hard-
ver, mind szoftver) üzemeltetését. Természetesen mindezt úgy tette meg, 
hogy a már említett szolgáltatási szerződés(eke)t megkötötte. Azt nem 
részletezném, hogy a megrendelő mekkora erőforrás-felszabadulást ért el, 
viszont azt igen, hogy mivel az outsourcer-nek, a szolgáltatónak kőke-
mény érdeke fűződött ahhoz, hogy az SLA teljesüljön. Főleg azután, 
hogy az első időszak után súlyos több tízmilliós kötbéreket fizetett ki, így 
olyan kiszolgáló informatikai rendszert vezetett be, amely segítségével a 
megfelelő mérések és beavatkozások elvégezhetők lettek. Ezáltal a meg-
rendelő a saját főtevékenységéhez szükséges kiszolgáló rendszereinek 
rendelkezésre-állásával mérhető bevételkiesést került el, míg a szállító 
pénzénél maradt. Ami a belső, saját szervezeten belüli kiszolgálást illeti, 
ennek hiányában ki dönti el, hogy mi élvez prioritást, mikorra, mit kell 
végrehajtani, s nem részletezném tovább. 
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Az alábbiakban az utóbbi évek egyik slágerét szeretném összefog-
lalni illetve a különböző fogalmakat tisztázni, egyértelműsíteni. Ennek 
megtétele célszerű és elengedhetetlen, hiszen a Felek, legyen az Szállítói 
vagy Megrendelői csak akkor tudnak konszenzusra, de minimum 
kompromisszumra jutni, ha eleve egy nyelvet beszélnek. A cikkben a 
Szolgáltatási Megállapodás menedzsmentje kérdéskört, mint a racionali-
tás érdekében történő továbblépés egyik lehetséges megközelítésének tar-
tom.  

A cikkben a közvetlen ütköztetés elkerülése érdekében nem kapcso-
lódnak a fenntartási és fegyvernemi, vagy szakmai illetve ágazati megne-
vezésekhez az egyes tevékenységi irányultságok, mivel úgy vélem ez már 
feladatrendszer beillesztést illetve transzformációs kérdéskört is érint. [1]  

Tekintsük át a releváns alapfogalmakat: [2] 

• Az SLA (Service Level Agreement), azaz a Szolgáltatási Megál-
lapodás egy olyan dokumentum, mely az „ügyfelek” által hasz-
nált szolgáltatások elvárható minőségi szintjét biztosítja. Egy IT 
rendszer (legyen az bármilyen szolgáltatást biztosító rendszer, 
tekintet nélkül arra, hogy külső vagy belső) követelményei közt 
kiemelten fontos az az elvárás, hogy a rendszer támogassa az 
SLA használatot, szolgáljon sokféle mérési mutatóval, mely a 
meghatározott SLA-k teljesítésének ellenőrzését teszi lehetővé. 

• Az OLA (Operation Level Agreement), azaz az Üzemeltetési 
Megállapodás pedig szervezeten belüli szervezeti egységek kö-
zött kötött megállapodás, amely pl. az informatikai, illetve tele-
kommunikációt biztosító csoport munkáját segíti a szolgáltatá-
sok biztosításában. 

• Az SLO (Service Level Object), a mérendő szolgáltatás maga az 
az egység, melyet mérni és figyelemmel kísérni szeretnénk. Te-
hát ezzel szemben az SLA leírja a szolgáltatás egészét - beleért-
ve a pénzügyi vonatkozásoktól (díjak, fizetési feltételek, bünteté-
sek, esetleges bónuszok stb.) a szerződéses feltételeken keresztül 
a mérési feltételekig -, addig az SLO csak ezek egy-egy speciális 
egyede. Minden egyes SLO-nak egy karaszterisztikája van a tel-
jes szolgáltatáson belül. 

• Az SLI (Service Level Indicator) nem más, mint maga a mérő-
szám. 
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• Az SLM (Service Level Management) az komplex folyamatve-
zérlés maga, ami biztosítja, hogy a definiált és szerződött szol-
gáltatás akkor, és úgy, és ott kerüljön szállításra és teljesítésre, 
amikor, ahogy és ahol kell. Az SLMR (Service Level Manager) 
feladata, hogy biztosítsa, hogy az adott szolgáltatás teljesítésre 
kerüljön mind műszaki mind pénzügyi kereteken belül. 

• A SC (Service Catalog), ahogy az ITIL is definiálja, a szolgálta-
tások egy olyan listája, ahol a szervezet megadja, hogy milyen 
szolgáltatásokat képes nyújtani. Ezek a katalógusok tipikusan 
felsorolják a szolgáltatásokat, a határidőket; jobb esetben az 
SLA-kat a szolgáltatás teljesítéséhez; a szolgáltatás lehívhatósá-
gát és annak díját. [3] 

Egy hatékonyan működő, informatív és teljes körű SLA rendszer 
kialakítása – mely minden osztály, személy, ügy és körülmény esetén 
garantálja a megfelelő szolgáltatási minőséget – egy nagyon fontos, de 
ugyanakkor hatalmas feladat. 

A rendszer által támogatott SLA-k összetevői: 

• SLA típusa és időtartama (kapcsolódó típus, fajta, vállalási idő) 

• SLA-hoz kapcsolódó műveletek (értesítendő személy azonosítója, 
értesítés időpontja, értesítési mód) 

• SLA-k keletkeztetése (Itt olyan kérdésekre kapunk választ, mint 
hogy mely osztályokat, ezen belül milyen alrendszereket érint; 
mely hibakategóriák esetén lép érvénybe; milyen feltételek mellett 
számolandó a ráfordítási idő; mennyi az egyes esetekre fordított 
idő; mennyi idő lejárta után szükséges további műveletek végre-
hajtása; milyen műveletek hajtandók végre, ha az SLA-ban foglalt 
idő lejárt: eszkalációk, értesítések) 

• SLA riportok (ide tartozik a tulajdonképpeni mérés, azaz ezen je-
lentések alapján ellenőrizhető, hogy a meghatározott szint és a 
tényleges szint milyen irányban tér el, ha eltér. Ha az eltérés nega-
tív, akkor elvileg minden rendben. Esetleg megvizsgálandó, hogy 
a minőségi szintemelkedés elérhető-e annak szigorításával (bár itt 
általában a már aláírt szerződésekről van szó, de annak lejáratára 
már rendelkezésünkre állhat egy ilyen elemzés vagy akár annak 
plusz költséggel járó módosítása is megérheti). Ha pedig pozitív 
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irányban tér el, akkor azt mindenképpen szankcionálni kell, azaz 
ellenintézkedéseket kell tenni. 

Az SLA mérése az egyik legfontosabb kérdés egy szervezet életé-
ben, hiszen ez határozza meg a minőségi elvárásoknak való megfelelést. 
Mindazonáltal sokkal fontosabbnak és sokkal nehezebb feladatnak tartom 
az SLA szintek megtervezését, meghatározását. Ez az egyik kulcskérdés, 
melyre (többek között) a legtöbb energiát kell fektetni. A szolgáltatási 
megállapodás mérhető módon definiálja a szolgáltatási célokat, a felelős-
ségeket és elvárásokat mindkét fél vonatkozásában. A mérhetőség teremti 
meg az ellenőrzést, a visszacsatolást, tehát az irányítás lehetőségét. 

A 90-es évek elején, amikor az SLA-k divatosak lettek, sok informa-
tikai szervezet járt el úgy, hogy szolgáltatási megállapodást hozott létre, 
de úgy kezelte azt, mint különálló folyamatot. Ezen korai kezdeményezé-
sek legtöbbje elbukott, különösen osztott rendszerkörnyezetek esetében. 
Ennek az volt az oka, hogy nem léteztek azok a folyamatok, amelyek 
szükségesek a konzisztens, megbízható és megjósolható szolgáltatásbiz-
tosításhoz. Az SLA kezdeményezések ugyanis elbuknak, ha az informa-
tikai szervezetnek nincs módja azoknak a tényezőknek a hatását mérni, 
megfigyelni és megérteni, amelyek a szolgáltatást megszakítják (pl.: a 
változások) és ha nem megfelelő felhasználói elvárásokat állítanak föl. 

Igazából az SLA paraméterek konkrét meghatározása terén nincs 
egységes – úgymond szabványosítható – módszer, viszont a szolgáltatás 
minőségének mérhetősége, s nem különben a számonkérhetősége múlik 
az SLA paraméterek pontos meghatározásán. Ez igaz akkor is, ha a 
hibajegykezelési és üzemeltetési struktúrát szervezeten belül tartjuk, vagy 
ha az kihelyezésre kerül. Az SLA igazán az utóbbi esetben fontos, hiszen 
az ún. outsourcing szerződésnek – azon kívül, hogy mi a pontos elvég-
zendő feladat, mi a szerződés tárgya – tartalmaznia kell, hogy milyen 
rendelkezésre állási értékeket kell teljesíteni.  

A szolgáltatások átláthatósága érdekében ajánlott létrehozni egy 
katalógust, amely tartalmazza a szolgáltatásokat és a hozzá kapcsolódó 
felhasználókat (szervezeti egységeket, ügyfeleket). Problémát jelenthet, 
hogy mit is nevezzünk szolgáltatásnak. Irányelvnek tekinthetjük, hogy az 
adott szervezet (alegység) által érzékelt, saját működési folyamatait tá-
mogató szolgáltatásokat kell figyelembe venni.  

Tehát jelen esetben nem az a fontos, hogy egy adott rendszernek mi-
lyen komponensei vannak, (hálózat, szerver, alkalmazás, munkaállomás) 
hanem az ehhez tartozó érzékenységhez kell megválasztani azt a szintet, 
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ahol definiáljuk a szolgáltatást. Azaz pl. egy kihelyezett szolgáltatás ese-
tén nem jelent mást, mint hogy az adott üzletkritikus irányítási rendszer-
nek – az egészet egy egységnek tekintve, függetlenül az egymásra épülő 
elemektől - ún. négy 9-es (99,99%) rendelkezésre állása kell, hogy le-
gyen. [4] 

A következőkben egy példát szeretnék bemutatni egy hibaelhárítás-
hoz kapcsolódó havi átlagos SLA paraméterekre. 

Példa havi hibaelhárítási SLA paraméterekre 

Szolgáltatás típusa Súlyosság
Előforduló 

hibák 
száma

Tényleges
(szumma) Szerződött Tényleges

(átlagban) Szerződött Tényleges

ITSM rendszer folyamatos 
üzeme (7*24)

(havi maximum 4 órás 
kiesés)

- - 2,5 4 2,500 99,50% 99,65% <

A 2 2,5 1 1,250 99,86% 99,83% >
B 2 7,25 4 3,625 99,44% 99,50% <
C 6 47,85 8 7,975 98,89% 98,89% <
A 2 3,75 2 1,875 99,72% 99,74% <
B 2 14 8 7,000 98,89% 99,03% <
C 6 115 24 19,167 96,67% 97,34% <
A 2 8,5 4 4,250 99,44% 99,41% >
B 2 38 24 19,000 96,67% 97,36% <
C 6 315 72 52,500 90,00% 92,71% <

Átlag: - 3,333 61,317 16,333 12,960 97,73% 98,20% <

Hibalehárítás végleges 
megoldással

Rendelkezésre-állásHibaelhárítási idő
 / Leállás (óra)

Hibaelhárítás 
megkezdése

Hibaelhárítás elhárítása 
kerülő megoldással

 

A szolgáltatási megállapodásban csak olyan célokat definiáljunk, 
melyeket mérni lehet. Meg kell vizsgálni a szolgáltatás minőségét figye-
lő eszközöket, és szükség esetén ki kell bővíteni azok képességeit.  

Azokat a jellemzőket kell mérni, amit a megrendelő észlel vagy ész-
lelni tud, vagy az összes olyan részszolgáltatást, amelyekből az egész 
szolgáltatás felépül.  

Példa lehet, hogy a hálózati forgalomban a másodpercenként mért 
hibás csomagok száma nem mond semmit a felhasználónak, hiszen ő a 
válaszidőt érzékeli, pontosabban a végponttól-végpontig történő kommu-
nikáció válaszidejét. Mérőműszer hiányában (melynek helyettesítésére, 
kiszolgálására, támogatására való például egy ITSM rendszer) a rendel-
kezésre-állás adatot az ügyfélszolgálatba történt bejelentés és a hiba elhá-
rításának időpontja határozza meg.  

A legtöbb problémát a válaszidővel kapcsolatos esetek jelentik, mi-
vel általában csak az azon nyomban kivizsgált esetek okát (például: egy 
adott időpontban fennálló, ideiglenes túlterhelés) lehet megtalálni. Vá-
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laszidők elvárt szintjének előírásánál javasolt beiktatni valamekkora tole-
ranciát. Például a válaszidő 5 másodperc 10 esetből 9-nél, vagy több mint 
5 másodperc legalább 2 percen keresztül. 

Előnyök 

• A Szolgáltatási Szint Menedzsment bevezetésével járó legfonto-
sabb előny a szolgáltatás minőségének javítása, egyenletesség biz-
tosítása, megbízhatóságának növelése, amely pénzügyi megtakarí-
tásokat is eredményez. A megrendelő elégedettsége növelhető, 
véleménye nyomon követhető. A szolgáltatási megállapodásokkal 
a felelősségi körök tisztázhatók, így a megrendelő tisztában van 
azzal, mit várhat el, és a szolgáltató látja, mit kell biztosítania. 

• Az üzemeltetési megállapodásokkal, szerződésekkel, illetve a hát-
tértámogatás révén ténylegesen elérhetők a kitűzött célok. 

• A szolgáltatás folyamatos figyelésével és a gyűjtött adatok feldol-
gozásával azonosíthatók a gyenge pontok, így a szolgáltatás mi-
nősége javítható. 

Problémák 

• Egyes esetekben a szolgáltatások minőségi jellemzőit, paraméte-
reit nem lehet egyáltalán vagy megfelelő pontossággal mérni, így 
nem tudható, hogy betartottuk-e a kitűzött célt. 

• Ha a Szolgáltatási Szint Menedzsment bevezetése előtti szolgálta-
tás minőségéről nincs adatunk, akkor csak becsülni tudjuk az elért 
eredményeket. 

• A szolgáltatási megállapodások mellőzését eredményezheti, ha 
annak megfogalmazása túl műszaki, vagy nem reális – tapasztalati 
tényeken alapuló - értékeket szab meg. 
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1. számú ábra 

SLA életciklusmodell 

SLA
menedzsment

SLA definiálása:
- tervezés
- kialakítás

SLA létrehozása:
- szolgáltatás katalógus
- SLA, OLA beállítás
- tárgyalás, megegyezés

Folyamatos üzem:
- monitorozás
- riportolás

Felülvizsgálat:
- SLA paraméterek
- SLA menedzsment

 

Az SLA egy olyan fontos paraméter, illetve arra épülő megegyezés, 
amely a fent vázolt kritikus tényezők figyelembe vételén kívül még egy 
fontos ismérvvel rendelkezik. Nemcsak megtervezni, definiálni, majd a 
rendszer működése közben mérni kell – bár kétségtelen ezek a legfonto-
sabbak –, hanem azt rendszeresen újra és újra felül kell vizsgálni, illetve 
újragondolni, újratárgyalni. Tehát a szerződések kötésekor erre is hang-
súlyt kell fektetni. Ezt az ún. életciklusmodellt hívatott ábrázolni a fenti 
ábra. 

Az ismert fogalmak alapján most már meghatározható, hogy a sze-
replők között milyen kapcsolat áll fenn, azok között milyen dokumentá-
ciós normák írhatók elő: [1] 

 

 



 129 

 

 

 
2. számú ábra 

Szerződéses kapcsolat 

Szolgáltatást nyújtó

Ügyfél

Belsõ szervezet Külsõ szervezet

IT infrastruktúra

Szolgáltatás-1 Szolgáltatás-2

OLA Underpinning
Contract

SLA SLA

 

Tehát: 

• Service Level Agreement  a vevők, ügyfelek között. 

• Operation Level Agreement  belső (IT és a többi részleg közt). 

• Underpinning Contract  Külső (beszállítókkal). 

• Service Catalog  Szolgáltatás tár vagy katalógus. 

SLA menedzsmenthez SLA menedzser kell 

Az SLA, mint ahogy az definiálásra került, a szolgáltatás nyújtója 
és igénybevevője közötti, a nyújtott szolgáltatás mennyiségére és minő-
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ségére vonatkozó megállapodás. Szervezeten belüli alkalmazásával átlát-
hatóvá válnak a szervezeti egységek egymás közötti viszonyai, mérhető-
vé, kontrolálhatóvá válnak az egymásnak nyújtott teljesítmények; így az 
SLA-k menedzsmentje szoros kapcsolatban áll a kontrolleri szerepkörrel. 
[5] 

A sok közül az egyik kulcskérdés az SLA sikeressége érdekében az, 
hogy külön avagy melléktevékenységként, SLA menedzser kerüljön ki-
választásra, aki képes részt venni és felügyelni a szerződés kreációjától 
kezdve a megkötésén keresztül egészen annak kézben tartásáig. A hon-
védségen belül nem kívánok külön kitérni, hogy ez ideálisan milyen be-
osztáshoz kapcsolható, vagy hozható létre, mint javaslat, viszont csak 
néhány gondolat erejéig megvillantanám, hogy melyek azok a pontok, 
amelyekre, mint szerepkörre szakosodás tekintetében igenis oda kell fi-
gyelni. 

Az SLA meghatározása és menedzsmentje tipikusan és általános-
ságban a szállítói illetve a megrendelői SLA menedzser feladata. Azon-
ban az kijelenthető, hogy ez a szokásjog illetve nemzetközi tapasztalatok 
szerint nem egy formálisan külön beosztás, a terminusok szerint azonban 
külön kezelendő. Ideális esetben a szállítói, illetve a megrendelői SLA 
menedzsernek együtt kell dolgoznia mind az SLA kialakításában, mind 
pedig a szerződés megkötése után annak felügyeletében. 

Mind a belső (ahogy a fenti ábrán is látható: az IT szervezet, illetve 
az azt kiszolgáló, pl. légtérellenőrzési szervezet között) mind a külső 
SLA (az IT szervezet, illetve a szállító, pl. outsourcing cég között) ese-
tén az SLA menedzser felelősségi körébe tartozik. Az, hogy kiértékelje 
az ún. szolgáltatás-hisztorit, vázolja a szolgáltatási standardokat, rögzítse 
az SLA szállítási feltételeket a többi szervezeti egység felelős SLA me-
nedzserével, és nem utolsó sorban részt vegyen benne, illetve előállítsa az 
SLA dokumentumokat. 

Számos szervezet - miután életbe léptette az SLA-t - úgy véli, hogy 
nem igényel további felügyeletet, hanem minden megy a továbbiakban a 
maga útján. Mindazonáltal, az az SLA, amelyet magára hagynak, és nem 
menedzselnek, általában halálra van ítélve, de legalábbis a fejlődést, fej-
lesztést illetően mindenképpen. Márpedig azon kívánalmak alapján, mi-
szerint a jelen szűkös erőforrások egyre hatékonyabb elosztásának kell 
megfelelni, még a honvédség sem engedheti meg magának, hogy ezen 
ismérveket figyelmen kívül hagyja. Visszautalnék ezen ponton az 1. 
számú ábrára, ahol az életciklus-modell alapján válik láthatóvá, hogy az 
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SLA, az SLM egy folyamatosan és rendszeresen evolváló folyamat, me-
lyet ezáltal magára hagyni felelőtlenség. 
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Konklúzió: 

Az SLA menedzsment egy nagyon fontos feladat, amely tapasztala-
tot és szakértelmet igényel. Ezért nagyon fontos a megfelelő személy, 
beosztás kiválasztása, mely elengedhetetlen az SLA sikerese teljesítésé-
hez. 

Mivel a Magyar Honvédségnél is egyre jellemzőbb a különféle 
szolgáltatások kihelyezése, ezért mindenképpen hangsúlyosnak vélem, 
hogy a megfelelő logisztikai beosztások kialakításánál ezen elvek is ke-
rüljenek figyelembe vételre, hiszen ez is egy rendkívül fontos paramétere 
a minőségi szolgáltatás teljesülésének.  

Bár az informatikai kihelyezések még nem igazán – véleményem 
szerint helytelenül – elterjedtek a honvédségen belül, azért azt a tényt is 
javaslom figyelembe venni, hogy mivel sok esetben ún. „mission 
critical” rendszerek működnek, azaz magának az informatikai rendszer-
nek a kiesése magát a tevékenységet, azaz a szolgáltatás teljesíthetőségét 
veszélyezteti, sok esetben lehetetlenné teszi azt, ezért minimálisan a bel-
ső SLA-k (ld. OLA) kialakítás elengedhetetlen volna. Ahogy a bevezető 
gondolatban vázolásra került, minimum az OLA kialakításával lehetővé 
válna a honvédségi szervezeteken belül is, hogy az adott szolgáltatás, 
márpedig tulajdonképpen itt is minden annak tekinthető, milyen paramé-
terekkel és milyen tűrésekkel biztosítható.  

Ugyanez igaz arra is, hogy x repült óránként hajtóművet kell cse-
rélni egy vadászgépen, mint az, hogy egy légtérellenőrzési szolgálatban 
n darab munkaállomásnak mindig rendelkezésre kell állnia. Tehát 
mindegy, hogy lőszer vagy kakaó, csak a paraméterezettsége más?! 
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