
A cikk elsô része az M2M, IoT és IoE fogalmát és
egymáshoz való viszonyát tisztázza. A következô sza-
kasz az M2M jellemzô alkalmazásait mutatja be, majd
ismerteti a részletes elôrejelzéseket, ebbôl azonosítva
a leginkább elterjedô alkalmazási területeket. A har-
madik szakasz bemutatja a vertikális modellt szükség-
szerûen felváltó horizontális modellt, majd ismerteti az
ITU-T IoT referenciamodelljét és az IoT-vel kapcsolatos,
már elkészült ajánlásait. Végezetül a negyedik rész az
M2M és az IoT piacra lépése kapcsán felmerülô szabá-
lyozási kérdéseket foglalja össze.

1. Az M2M az IoT és az IoE fogalma

Az internet hihetetlen sebességû növekedése egyértel-
mûvé tette, hogy a közeljövôben az információáramlás
legfôbb hordozója a hálózatok hálózata, az internet lesz.
Jelen cikk megjelenésekor ünnepeljük a 45. évforduló-
ját annak, hogy az USA-ban négy távoli számítógépet
sikeresen összekapcsoltak és ezzel 1969. december
5-én megszületett az internet ôssejtje. Az akkor ARPA
hálózatnak nevezett, elsôsorban kutatási és védelmi
célokat szolgáló rendszerbôl fejlôdött ki a mai internet,
melynek rohamos növekedése az után indult meg, hogy

1985-ben kilépett a hadügyi tárca keretei közül, majd
1990-tôl megjelentek rajta az elsô kereskedelmi célú
internet szolgáltatók.

A legutóbbi idôkig az volt a jellemzô, hogy az inter-
net hálózatokat, s ezen keresztül a hálózatokhoz csat-
lakozó számítógépeket kapcsolt össze, s a hálózatok
végpontjain ülô felhasználók kommunikáltak egymás-
sal közvetlenül illetve a feltöltött tartalmakat tároló szer-
verekkel. Az internet elterjedésével azonban fokozato-
san megjelentek ettôl gyökeresen eltérô alkalmazások
is. 2010. április 14-én egy sajtótájékoztatón Hans Vest-
berg, az Ericsson elnök-vezérigazgatója azt prognosz-
tizálta, hogy 2020-ra mintegy 50 milliárd eszköz lesz a
Földön, ami képes az internetre csatlakozni [1]. A ny i-
latkozat akkor nagy vitát váltott ki, hiszen ez jóval na-
gyobb szám, mint a világ akkorra várható népessége.
Azóta viszont több prognózis is megjelent, ami megerô-
síti ezt a nagyságrendet. A Gartner 2013-ban az elôre-
jelzésében 2020-ra 26 milliárd IoT eszköz megjelené-
sét jelezte, a Morgan Stanley ugyanebben az évben már
75 milliárdra taksálta az internetre csatlakozó eszkö-
zök számát, míg az IDC egy 2014-es dokumentumában
már 212 milliárd eszközt vizionált.

A Cisco prognózisa is 50 milliárd IoT eszközt jelez
elôre 2020-ra és ennek várható eloszlását is megadta [2].
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Az eloszlás szerinti növekedés az interneten a Cisco
Internet of Everything Connections Counter segítségé-
vel követhetô. A prognózisból látszik, hogy már 2014-
ben átlagosan közel 100 eszköz jelenik meg másodper-
cenként (!), ami az internetre képes csatlakozni. Ezzel
csak 2014-ben több mint 3 milliárddal növekszik ezen
eszközök száma. Elôrejelzéseik szerint pedig 2020-ban
ez a növekmény évi 8 milliárd eszköz lesz (1. táblázat). 

Jóval szerényebb adatokat látunk azonban, ha a
Machine to Machine (M2M) terjedésére vonatkozó elô-
rejelzéseket nézzük. Az Analysys Mason legfrissebb
prognózisa például az M2M eszközökre vonatkozóan
mindössze 2 milliárdos nagyságrendet jelez, s 2024-re
is alig lépi túl a 3 milliárdot. A látszólagos ellentmon-
dás feloldása abban rejlik, hogy különbséget kell ten-
nünk az interneten egymással kommunikáló szemé-
lyek, a személyek és tárgyak, valamint a tárgyak egy-
más közötti kommunikációja között. 

Az 1. ábrán látható felosztás szerint az M2M, a gép–
gép közötti kommunikáció csak egy részét jelenti az In-
ternet of Things (IoT) jóval nagyobb tartományának, mely-
ben a gép–ember és az ember–gép közötti kommuniká-
ció is benne van, természetesen magában foglalva az
M2M kommunikációt is. Ehhez adódik még hozzá az in-
terneten már hagyományosnak mondható, személyek
közötti kommunikáció, s ez a négy halmaz adja ki együtt
az Internet of Everything (IoE) teljes méretû számossá-
gát.

1. ábra  Az M2M, az IoT és az IoE egymáshoz való viszonya

Ebbôl a felosztásból már jobban megérthetô a 2020-
ra adott elôrejelzések eltérô nagyságrendje, amiben
persze a prognózisokat kidolgozó cégek eltérô mód-
szertana is szerepet játszik.

Ha egzakt definíciót keresünk ezekre a fogalmakra,
akkor a bôség zavarával kell megküzdenünk. Szorít-
kozzunk most az ITU-T által használt definícióra, a sok
megfogalmazás közül az tûnik a legjobban körülhatá-
roltnak. Eszerint az M2M alkalmazás két vagy több gép
közötti kommunikációt lehetôvé tévô, emberi beavatko-
zást nem vagy csak limitált mértékben igénylô alkal-
mazás.

Összetettebb definíciót ad az ITU-T az IoT fogalmá-
ra, amit egy új infrastruktúraként fogalmaz meg. Az IoT
az információs társadalom azon globális infrastruktúrá-
ja, mely a már meglévô és a késôbb kifejlesztett együtt-

mûködô információs és kommunikációs technológiák
segítségével (fizikai és virtuális) tárgyak összekapcso-
lásával képes fejlett szolgáltatásokat nyújtani.

A definíciókból is látható, hogy az IoT a fejlôdés egy
távolabbi fázisaként fogható fel, ezért sokan úgy ma-
gyarázzák a két fogalmat, hogy lényegében ugyanazt
jelentik, különbség csak idôben van közöttük. Az ábra
szerinti felfogás ezt nem támasztja alá, viszont világo-
san elhatárolja a két fogalmat és meghatározza az egy-
máshoz való viszonyukat is, hiszen az M2M-et az IoT
részeként határozza meg. A továbbiakban ezt az értel-
mezést használjuk.

2. Az M2M fejlôdési trendje

Fentiekbôl már következik, hogy napjaikban elsôsor-
ban az M2M alkalmazások terjedésének lehetünk a ta-
núi, de fejlôdésük egy késôbbi szakaszában fokozato-
san megjelennek az intelligens eszközök, melyek már
önállóan képesek lesznek az interneten keresztül kom-
munikálni mindennapi kényelmünk érdekében is. Ek-
kor megyünk át fokozatosan az IoT világába, melynek
már ma is láthatjuk egyedi példányait. Mivel jelen cikk-
ben elsôdlegesen az M2M alkalmazásokkal foglalko-
zunk, így a következôkben ennek a jellemzô alkalma-
zási területeit és várható elterjedését mutatjuk be. 

2.1. Az M2M jellemzô alkalmazási területei
Az M2M rendszerek jellemzôje tehát, hogy gépek

közötti kommunikáció zajlik emberi beavatkozás nél-
kül vagy minimális emberi beavatkozással. A legelter-
jedtebb megoldásokban automatizált végberendezések
és az alkalmazást vezérlô, adatokat begyûjtô és feldol-
gozó szerver közötti kommunikációról van szó, bár ez
nem feltétele az M2M rendszereknek. A lehetséges al-
kalmazások száma végtelen, ebbôl most azokat emel-
jük ki, melyek a jelenben illetve a közeljövôben várha-
tóan megjelennek.

Az egyik nagy alkalmazási terület a jármûipar és az
intelligens közlekedés. A közlekedésben óriási szerepe
van az információknak, melyeket a jármûvek vezetôi
csak igen korlátozottan kapnak meg jelenleg. A forga-
lomvezérléstôl a flottakövetésen át a balesetek elkerü-
lését lehetôvé tevô rendszerekig minden területen szük-
ség van a hiteles információkra és jármûvek egymás-
sal való kommunikációjára. Az intelligens közlekedés-
hez tartozik azonban a tömegközlekedéssel kapcsola-
tos automatikus információs rendszer is, melyet szin-
tén jól tudnak segíteni az M2M rendszerek.

A másik terjedô alkalmazási terület a biztonság-
technika. A lakásriasztóktól kezdve a jármûvek riasztá-
sain keresztül a komplex vagyonvédelmi rendszerekig
számtalan megoldás segíti az illetéktelen beavatkozá-
sok detektálását ezen a területen. 

Ugyancsak izgalmas területet jelent a közmûrend-
szerek mérôinek a távleolvasása, a smart metering,
különösen ha ez más intelligens funkciókkal is kiegé-
szül és smart grid hálózatként valósul meg. Ekkor aktív
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beavatkozásra is lehetôséget nyújtó rendszerként mû-
ködhet, ami nagyban segíti az energiatakarékos rend-
szerek megvalósítását is.

Egy szintén sokszor hallható alkalmazási kör az egész-
ségügyi monitoring, röviden az e-health rendszer. Az
emberi test számos mérhetô paraméterrel rendelkezik,
melyek feldolgozása és folyamatos megfigyelése – kü-
lönösen krónikus betegségben szenvedôk és idôsebb
korúak esetében – segíthet komolyabb betegségek meg-
elôzésében és javíthatja az ezt igénybe vevôk életmi-
nôségét. Ez a terület az M2M alkalmazások mellett az
IoT világában fog kiteljesedni, de alkalmazására van-
nak már pilot projektek.

A fentebb említett példák közösségi rendszerbe fog-
lalásával és további alkalmazásokkal elvezet a smart
c i ty, az okos város témaköréhez is, ahol integrált meg-
oldások segítik az egyre nagyobb százalékban váro-
sokban élô lakosság életvitelét. Ezen kívül az M2M
rendszereknek a kormányzati alkalmazásokban, a kis-
kereskedelemben, az ipari tevékenységekben, a pénz-
ügyi rendszerekben is növekvô szerepe lehet.

2.2. Elôrejelzés az M2M elterjedésére 
Az M2M rendszerek kitörési pontjait leginkább az

elôrejelzéseken keresztül lehet jól látni. Az Analysys
Mason legfrissebb, 2014-es prognózisa tíz évre jelzi elô-
re az egyes piaci szegmensek fejlôdését [3]. Jó össze-

foglalást ad errôl a 2. táblázat, melybôl kiolvasható,
hogy elsôsorban a közmûrendszerek, a közlekedés és
a biztonságtechnika emelkedik ki, valamint az e-health
alkalmazásoknak van lassan növekvô szerepe. Ezen
kívül az M2M rendszereknek a kormányzati alkalmazá-
sokban, a kiskereskedelemben, az ipari tevékenysé-
gekben, a pénzügyi rendszerekben is növekvô szerepe
lehet.

Ha szûkebb régiónkat, Közép-Kelet Európát nézzük
(3. táblázat), akkor – amellett, hogy szerényebb meny-
nyiségeket látunk – megfigyelhetô, hogy a közmûrend-
szerek elterjedése némi késleltetéssel fut fel, a közle-
kedésben, szállításban használt rendszerek vannak az
elsô helyen egészen 2017-ig, a világátlaggal azonos
súlyt pedig csak 2021-ben érik el. Az elôrejelzésben
még meglepô lehet az e-health szerényebb növekedé-
se, ami ebben a régióban a kiskereskedelmi alkalma-
zások mögé tud csak kerülni. Ettôl eltekintve azonban
a tendenciák hasonlóak.

Az is érdekes kérdés, hogy milyen típusú hírközlô
hálózaton keresztül kommunikálnak az eszközök az al-
kalmazást vezérlô szerverrel. Méltán gondolhatjuk, hogy
a kommunikáció döntôen cellás mobil hálózatokon ke-
resztül történik, azonban itt érdekes információt kapha-
tunk az Analysys Mason elôrejelzésébôl. Eszerint a cel-
lás mobil rendszerek mellett a vezetékes hálózatok sze-
repe – esetleg kiegészítve egy utolsó, vezetéknélküli hoz-

HÍRADÁSTECHNIKA

24 HTE INFOKOM 2014 – LXIX. ÉVFOLYAM, 2014

2. táblázat
Elôrejelzés a
csatlakoztatott
M2M eszközök
mennyiségére
(mill ió db)

3. táblázat
Elôrejelzés a
csatlakoztatott
M2M eszközök
mennyiségére
Közép-Kelet
Európában
(mill ió db)

HT2014_kszam.QXD  2014.12.11  13:05  Page 24



záférési szakasszal – szinte végig egyenértékû a prog-
nosztizált idôtávban. A 2. ábra szerint csak 2023-ban
kerül fölénybe a cellás mobil rendszerek használata. 

Természetesen a hálózat jellegét az alkalmazások
mobilitási igénye is befolyásolja, hiszen a gépjármûvek-
ben alkalmazott M2M rendszerek nyilván csak mobil
eszközök formájában képesek mûködni, helyhez kötött
alkalmazások esetén – mint például a vagyonvédelem
vagy a mérôóra-leolvasás – azonban már mérlegelés
tárgya lehet, hogy melyik megoldás jön inkább szóba. 

3. Az M2M szabványosítása

Az M2M rendszerek szabványosításával sok regionális
és globális szervezet foglalkozik, talán meglepô, de szá-
mosságuk már eléri a másfélszázat. Az ITU-T, az ETSI,
a 3GPP, az IETF, az IEEE és még sok más szervezet
már globális szövetségeket hozott létre, hogy a szabvá-
nyok versenye helyett egységes szabványok szülesse-

nek az M2M és az IoT alkalmazások-
ra. Az egyik ilyen nagy szövetség a
OneM2M, míg a másik a GSC MSTF
(Global Standards Collaboration –
M2M Standardization Task Force). A
két nagy szövetség fogja egybe a
hozzájuk tartozó szabványosítási
testületek munkáját, de egymás kö-
zött is rendszeresen egyezetnek.

3.1. A vertikális modelltôl 
a horizontális felé 

Az M2M rendszerek szabványo-
sításával ugyan már sok szervezet
kezdett el foglalkozni, azonban ez a
munka még kezdeti stádiumban van.
Emiatt még csak egyedi megoldá-
sok kerülnek a piacra. Ugyanakkor
egyre nyilvánvalóbb, hogy a fejlô-
dés késôbbi fázisában – különösen
az IoT alkalmazások tömeges meg-
jelenésekor – alapvetô igény lesz a
szabványosított együttmûködés. Az
alkalmazások egy részében már a
regionális szabványosítás is segít-
séget jelenthet, azonban az M2M
megoldások egyre nagyobb szám-
ban fognak megjelenni olyan terüle-
teken, ahol a globális szabványok
hozhatnak eredményt. Ahogy a mo-
bil rendszerek esetében is az egysé-
ges rendszerû szabványok terjedtek
el, úgy erre van ítélve az M2M, majd
késôbb az IoT világa is.

A szabványosításnak azt is el
kell érnie, hogy a jelenleg egymás-
tól független M2M rendszerek egy
közös platformon legyenek képesek
együttmûködni. A jelenlegi vertiká-

lis megoldások helyett át kell térni a horizontális rend-
szerekre. Ennek az átmenetnek a lényege és az elônyei
a 3. ábrán érzékelhetôek.

A horizontális modellben egy közös alkalmazási in-
frastruktúrára kapcsolódnak az M2M és IoT eszközök,
intelligenciájuktól függôen átjárón (gateway) keresztül
vagy közvetlenül és több üzleti alkalmazást is el tud-
nak érni. Ehhez a modellnek célszerûen globális szab-
vány szerinti interfészeket kell definiálni, de cserébe
egy sokkal univerzálisabb világ képe tárul elénk.

3.2. Az ITU-T M2M és IoT ajánlásai 
Mint említettük, az M2M és az IoT szabványosításá-

val sok testület foglalkozik. Mivel jelen cikk szerzôje
az ITU-T 13. Tanulmányi Csoportjában részt vesz töb-
bek között az IoT ajánlások kidolgozásában is, így ezt
a megközelítést vizsgáljuk meg részletesebben. 

Az ITU-T a második szakaszban ismertetett definí-
ciókból kiindulva teljes mértékben az IoT részének te-
kinti az M2M rendszereket és ennek megfelelôen a vo-
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natkozó ajánlásait eleve az IoT rendszerekre fogalmaz-
za meg. Az IoT ajánlások kidolgozására létrehozták az
IoT GSI (Global Standards Initiative) komplex munka-
csoportot, mely 2012 nyarára négy ajánlást is megje-
lentetett. Az Y. 2069 az IoT szakkifejezéseit és ezek de-
finícióját adja meg [4], ezzel szabatosan meghatározva
a téma fogalmi rendszerét. Ez az ajánlás vezeti be a
Machine Oriented Communication (MOC) fogalmát, mely-
nek segítségével közösen lehet kezelni az M2M, a H2M
(Human to Machine) és az M2H (Machine to Human)
rendszereket. A MOC-cal szemben támasztott követel-
ményeket az Y. 2061 ajánlás [5] foglalja össze.

Az IoT magas szintû követelményeit és referencia
modelljét az Y. 2060-as ajánlás [6] határozza meg. Egy-
értelmûsíti, hogy az IoT világában fizikai tárgyak és vir-
tuális tárgyak is léteznek, s a fizikai világ eszközeihez
egy vagy több virtuális tárgyat rendelhetünk hozzá (map-
ping). Virtuális tárgyak önmagukban is létezhetnek, fizi-

kai reprezentáció nélkül. Az IoT magas szintû áttekinté-
sét a 4. ábrán láthatjuk.

Mint említettük, ez az ajánlás fogalmazza meg az IoT
referenciamodelljét is. A referenciamodell négy réteget
definiál: az eszköz réteget, a hálózati réteget, a szolgál-
tatás és alkalmazás támogató réteget és az alkalmazá-
si réteget. Ezen kívül a teljes rétegstruktúrára vonatko-
zóan menedzsment képességeket és biztonsági képes-
ségeket tartalmaz, ezeket mindkét képesség esetében
általános és specifikus képességekre osztja fel. Az IoT-
re vonatkozó ITU-T ajánlások ennek a referenciamodell-
nek az alapján határozzák meg az IoT részleteit. A refe-
renciamodell az 5. ábrán látható.

Ahhoz, hogy a tárgyak – legyenek azok fizikai vagy
virtuális tárgyak – a World Wide Weben kommunikálni
tudjanak, specifikálni kell ennek a módját. Létre kell
hozni a Web of Things-et, a tárgyak hálóját. Ennek a ke-
reteit határozza meg az Y. 2063 ajánlás [7], mely szin-
tén még 2012-ben jelent meg. A WoT segítségével az
IoT eszközök közvetlenül vagy ügynökön (agent) keresz-
tül tudnak kommunikálni az alkalmazásokkal.

A 2012-ben kidolgozott ajánlások az alapokat adták
meg a szabványosításhoz, de erre épülôen azóta már
két tucat ajánlás megjelent, melyek az IoT alapjaival il-
letve különbözô alkalmazási területeivel vannak kap-
csolatban. Az ajánlások Y sorozata mellett – mely a glo-
bális információs infrastruktúra, az internet protokoll
és az új generációs hálózatok kérdéseivel foglalkozik
– az F és a H sorozatban is vannak új ajánlások a szen-
zorhálózatok, a mindenütt jelen lévô hálózatok, a multi-
média és az e-health témakörére vonatkozóan.

Az ITU-T 2013 végéig mûködtetett egy M2M Focus
Group-ot is, mely alapvetôen az IoT referenciamodell
szolgáltatási és alkalmazás támogatási rétegének a rész-
leteivel foglalkozott. A munka eredménye két, a szolgál-
tatási rétegre vonatkozó dokumentum [9,10] és három,
az e-health témakörére vonatkozó anyag, melyek az e-
health ökoszisztémával és az erre vonatkozó use case-
ekkel foglalkoznak [11–13].
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4. ábra  Fizikai és virtuális tárgyak összerendelése IoT-ben 

5. ábra 
Az IoT referencia-
modell (Y. 2060)
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4. Az M2M és a szabályozás

Az M2M alkalmazások szabályozásánál az egyik alap-
kérdés az, hogy kinek mit kell, és egyáltalán kell-e sza-
bályoznia. Az M2M rendszerekkel nyújtott szolgáltatá-
sok ugyanis nem tekinthetôek teljes egészében elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatásnak, de ugyanakkor még-
is ezen alapulnak. El kell tehát határolni, hogy meddig
terjed a hírközlési szabályozás hatóköre és honnantól
kell a megvalósított alkalmazásra vonatkozó szabályo-
zásnak teret kapnia. Ez az elhatárolás azonban elég
összetett feladatot jelent addig, amíg a piacon egyedi
megoldású, vertikális rendszerek vannak jelen. A meg-
oldást a globálisan szabványosított, horizontális M2M
illetve IoT rendszerek jelenthetik, ekkor már a hírközlé-
si szolgáltatás és az alkalmazás a bevezetett modell
alapján jól elválasztható lesz.

A másik elemzendô kérdés a szolgáltató értéklánc-
ban elfoglalt helyének a vizsgálata. Az M2M szolgálta-
tásoknál az M2M szolgáltató és az alkalmazás sokszor
nagyszámú felhasználója között általában egy köztes
szolgáltatói réteg is megjelenik. Ezeket sokszor aggre-
gátor szolgáltatónak is nevezik. Az aggregátor szolgál-
tató értékláncban vállalt feladataitól függôen lehet el-
dönteni, hogy a tevékenységére mely szabályozó ható-
ság felügyelete a mérvadó. Ennek a meghatározása –
különösen a globális szabványosítás megjelenése elôtt
– szintén összetett feladat.

Az M2M alkalmazások esetében természetesen fel-
merül az egyes eszközök hálózaton keresztüli címzé-
sének a kérdése is. IP hálózatokban ez általában az
eszközhöz rendelt IP címmel történik, azonban lehet-
nek olyan alkalmazások, ahol az ITU-T E.164. Ajánlás
szerinti címzésre, köznapi szóhasználattal élve: tele-
fonszámra van leginkább szükség. Erre már a hazai
szabályozás is felkészült, és az NMHH az Azonosítók
Nemzeti Felosztási Tervérôl (ANFT) szóló 3/2011. (IX. 26.)
NMHH rendelet 1. mellékletének a 2.10. pontja szerint a
„71”-es szolgáltatáskijelölô számmal elérhetô számme-
zôt jelölte ki az M2M alkalmazások számára. Ez a szám-
mezô tízjegyû elôfizetôi számot használ, azaz össze-
sen tízmilliárd eszköz megcímzését teszi lehetôvé, mi-
közben a számhasználati díja töredéke a telefonálás
céljaira használt számokénak. Éppen emiatt viszont
csak azzal a kikötéssel használható, hogy ebben a szám-
tartományban telefonszolgáltatás nem nyújtható. 

Ugyanakkor a jövô trendjeit figyelembe véve inkább
az látszik reális alternatívának, hogy az IoT eszközök
címzésére fôként az IP címeket fogják használni. Eb-
ben sokat segít a címtartományában kimerülô IPv4 pro-
tokollról az IPv6 protokollra történô átállás.

Az M2M és az IoT rendszerek mûködésük folytán
hatalmas mennyiségû adatot gyûjtenek be a hozzájuk
tartozó eszközöktôl. Ez két eltérô problémát is felvet.
Az egyik a begyûjtött adatok kapcsán felmerülô szemé-
lyi adatvédelmi és információbiztonsági kérdések,
amiket rendezni kell. Egy e-health alkalmazás például
olyan érzékeny információkat tartalmazhat egyes sze-
mélyekrôl, melyek a biztosítótársaság kezébe kerülve

teljesen új kockázati tényezôket tárhatnak fel. Egy va-
gyonvédelmi alkalmazás megbénítása pedig éppen a
szolgáltatás által nyújtott elônyöket képes kiiktatni rö-
videbb-hosszabb idôre.

Ennél is súlyosabb kérdés azonban, hogy a számos
együttmûködô – vagy ugyanazon személyrôl adatokat
továbbító – M2M rendszerek adatbázisai kiváló terepet
nyújtanak arra, hogy adatbányászati módszerekkel olyan
megállapításokat lehessen ezekbôl leszûrni, melyekre
csak személyes ismeretségen keresztül lehet hozzá-
jutni. Mivel itt egyértelmûen a Big Data effektus lép be
a szabályozási képbe, kijelenthetjük, hogy az IoT rend-
szerek bevezetésének szinte elôfeltétele lesz a Big Data
körüli szabályozási kérdések rendezése. Ezek hiányá-
ban már a személyiség klónozása, ellopása illetôleg a
személyiség digitális lenyomatának a meghamisítása
is felmerülhet, mint lehetôség.

Mint említettük, az IoT rendszerek egy része regio-
nális vagy globális piaci megjelenést von maga után,
ezért fontos a globális szabványosítás. Ugyanakkor ez
a szabályozásra is feltételeket ró. Olyan IoT rendszere-
ket gyártani olcsón, tömegméretben, amelyek orszá-
gonként eltérô szabályozási feltételeknek tesznek ele-
get, szinte lehetetlen. Ezért fontos kérdés az IoT rend-
szerek szabályozásának is a viszonylagos egységes-
sége legalább a hírközlési felületeken. Ez további kér-
déseket hoz felszínre.

Az egyik ilyen probléma a mobil hálózatok esetében
az országtól független, osztott MNC (Mobile Network Code)
és az önálló IMSI (International Mobile Subscriber Iden-
tity) tartomány kérdése. Ezek hiányában a MIM chippel
ellátott dobozolt termékek tesztelése, felélesztése ne-
hezebben valósítható meg és egyes esetekben a loká-
lis szabályozás ellehetetlenítheti ezen rendszerek hasz-
nálatát. Ugyancsak fellépnek ezek a problémák a jár-
mûvekbe épített M2M rendszerek esetében, de azok
mûködését jelenleg még tovább bonyolítja a nemzetkö-
zi barangolás magas díjtétele illetve az egyéb, baran-
golással kapcsolatos problémák. Emellett még foglal-
kozni kell a permanens barangolás szabályozási kér-
déseivel is, hiszen számtalan esetben elôadódhat, hogy
egy M2M eszköz – vagy akár egy teljes M2M alkalma-
zás összes végberendezése – folyamatosan egy más
országban bejegyzett MIM chippel mûködik akár egész
életciklusa alatt. 

Mint látható, a fenti szabályozási kérdések elsôsor-
ban regionális vagy globális szinten oldhatók meg leg-
jobban. Éppen ezért fontos, hogy az Európai Unió is
foglalkozik az M2M illetve az IoT szabályozási aspektu-
saival. Az Európai Bizottság már 2012 április-június kö-
zött nyilvános konzultációt tartott az IoT témájában,
majd 2013 februárjában nyilvánosságra hozta az Inter-
net of Things jelentést [14]. 2013 novemberében a BER-
EC is rendezett egy M2M workshopot, ahol foglalkozott
a szabályozási kérdésekkel. 2014 szeptemberében pe-
dig nyilvános meghallgatást is tartott az M2M szolgálta-
tók meghívásával. Mindezek alapján bízni lehet abban,
hogy az egyes tagországok hatóságainak az IoT szabá-
lyozásra vonatkozó gondolatai egy közös, az Európai
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Bizottság által szintetizált ajánlás formájában fogják
tudni elrendezni a jelenleg még nyitott szabályozási kér-
déseket. A hazai jogi hátteret ennek mentén érdemes
kialakítani az egységesség érdekében. Ez a megköze-
lítés jó esélyt ad arra, hogy legalább az európai piacon
belül meg lehessen valósítani az egységes M2M és IoT
rendszereket.

5. Összefoglalás

A cikkben bemutatott M2M és a távolabbi jövôben az
IoT alkalmazások az életünk szinte minden területén
meg fognak jelenni. A fentiekbôl jól látható, hogy ez ha-
talmas növekedést hoz az internetre csatlakozó eszkö-
zök számában, erre már a jelenlegi hálózatoknak is fel
kell készülniük, a formálódó jövô internetjének pedig
természetes részét fogják képezni ezek a megoldások.
Ugyanakkor – éppen az eszközök nagy száma és a glo-
bális elterjedés érdekében – kiemelten kell foglalkozni
azzal, hogy hamarosan egységes szabványok, ajánlá-
sok szerint szülessenek meg ezek a rendszerek, meg-
elôzendô ezzel az egyedi megoldások sokféleségének
a kezelhetetlenségét. Ebben kiemelkedô szerepük lesz
a globális szabványokat kidolgozó szervezeteknek.

A szabványosítás mellett azonban gondolni kell a
minket kiszolgáló összetett rendszereknek a sokrétû
szabályozási aspektusaira is, hiszen egyrészt hírközlô
hálózatokon keresztül mûködnek együtt az eszközök,
másrészt specifikus feladatokat látnak el, melyeknek
szintén megvan a maguk szabályrendszere. Ennek a
szabályozásnak a kialakítása a jelenlegi egyedi rend-
szerek mentén még elég nehézkes, igazi elôrelépés
csak a szabványosítás elterjedése után várható. Hiánya
azonban komoly zavarokat okozna mind együttmûkö-
dési, mind információbiztonsági téren. Ezért alapvetô,
hogy a fejlôdésükkel együtt a szabályozás is elôrelép-
jen ezekben a kérdésekben.
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