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Az alábbi tanulmány a XXI. század egyik jellemző „trendfordulójára” kíván reflektálni:
arra, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadás sokkja alapvetően szabta át a közvélemény, a politikai elit, valamint a jogalkotó és jogalkalmazó szervek biztonsággal kapcsolatos felfogását, és arra, hogy elmozdultunk a rendészeti állam fázisától a biztonsági –
egyes felfogásokban nemzetbiztonsági – állam konstrukciója felé. A Szerző mindezt az információs és kommunikációs rendszerek fejlődésével, valamint a digitális technológia térnyerésével köti össze.
Kulcsszavak: biztonsági állam, szabadság versus biztonság, ellenőrző állam, államelmélet
The following study aims to reflect on one of the characteristic “turning points”of the 21st
century: the fact that the shock of the terrorist attacks of 9/11 has fundamentally reshaped
the perception of security by the public, political elites, legislators and law enforcement
agencies; and that we have moved from the police state to the safety state, in some understandings a national security state.. The Author links all this to the development of information and communication systems and the rise of digital technology.
Keywords: safety state, freedom versus safety, state of control, theory of the state
Az évezredek folyamán az állam jellemzőit
befolyásolta a nyugat-európai társadalmak
számos-számtalan
szempontból
tették
működését, reprezentálva a demokratikus
vizsgálat tárgyává az egyes szerzők.
berendezkedéssel
bíró
államok
Amennyiben
államszervezeti
oldalról
kormányzatainak jólét iránti elkötelezettségét.
szemléljük az egyes politikai közösségek
Az állam imént említett típusai
formáit, a szervezett közhatalom típusait
általában a hatalommegosztás vagy a közjóléti
illetően különböző jelzőkkel ellátott
és gazdasági funkciók fókuszpontja felől
kategóriákat állíthatunk fel.
közelítik meg a szervezett
Carl Schmitt az összeomlás
közhatalom
működését.
Az általános szakirodalmi,
szélén
álló
weimari
Témánk
szempontjából
valamint a hétköznapi felfoNémetország
belpolitikai gás is azt vallja, hogy közrend azonban sokkal érdekesebb,
helyzetének elemzése során
hogy mit rejtenek magában a
és a közbiztonság kialakítása
például
törvényhozó,
rendészeti állam, illetve a
és fenntartása eminensen az
kormányzó vagy igazgató,
biztonsági állam terminusai.
állam
feladata
és
–
modern
valamint igazságszolgáltató
Az
általános
körülmények közepette – alszakirodalmi, valamint a
állam között különböztetett.1
kotmányosan rögzített funkhétköznapi felfogás is azt
Joseph Alois Schumpeter az
ciója.
vallja, hogy közrend és a
Adóztató állam válsága című
közbiztonság kialakítása és
munkájában a fiskális állam
2
fenntartása
eminensen
az állam feladata és –
jellegzetességeit vette górcső alá. A nyugatmodern
körülmények
közepette
–
európai szakirodalomban első ízben William
3
alkotmányosan
rögzített
funkciója.
Már
Temple canterbury-i érsek által használt, a
Thomas Hobbes is világosan látta, hogy a
hatalmi államtól való világos distinkció
szervezett közhatalom – a Leviatán – az a
igényét kifejezésre juttató jóléti állam (welfare
„halandó isten, amelynek – a halhatatlan Isten
state) terminusa – és konstrukciója – a
fennhatósága alatt – békénket és oltalmunkat
második világháborút követően hosszú ideig
1 Carl SCHMITT (1932): Legalitás és legitimitás. Ford.:
Mulicza Katalin, Füzesi Péter, Holczer Márton, Szabó
Béla. Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor Kft., 2006, 721. o.
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Joseph A. SCHUMPETER: Die Krise des Steuerstaats,
Zeitfragen aus dem Gebiete der Soziologie, 1918/4. szám, 374. o.
3 William TEMPLE: Citizen and Churchman. London,
Eyre & Spottiswoode Publishers, 1941, 35. o.
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köszönhetjük. Mert (…) akkora hatalommal
az egész társadalomba „kirajzottak”, így
és erővel rendelkezik, hogy a megfélemlítés
valósítva meg a korábban részben vallási
eszközével élve mindenki akaratát a belső
mechanizmusok állami kontroll alá vonását a
békére, és a külső ellenséggel szembeni
rendőrséghez
hasonló
szervezeteken
kölcsönös összetartásra irányíthatja.”4
keresztül.8 A rendészeti állam Robert von Mohl
A tipikusnak tekinthető felfogás
által is analizált fogalma azt állítja a vizsgálat
szerint tehát az állam a társadalom tagjainak
középpontjába, hogy bizonyos esetekben az
békés, biztonságos és szabályozott együttlétét
államra jogi kötelezettségként hárul a
biztosítja, így a „rend állandó alakja” csak az
„rendészeti intézkedések szabása”.9 A
államhatalom közvetítése révén valósulhat
rendfenntartás fogalma a „társadalom
5
meg. Egy hosszabb léptékű történelmi
kormányzásához
szükséges
általános
folyamat eredményeként az állami főhatalom
szabállyá vált”,10 a „közrendészeti elvek
az erőszak-monopólium hordozójává és
foglalata” pedig idővel önálló tudománnyá
birtokosává vált. Max Weber
avanzsálódott.
Karvasy
A modern államot egyre
klasszikussá
nemesedett
Ágoston
meghatározása
újabb és újabb kihívások és
megfogalmazása szerint „Az
szerint
a
közrendészeti
kockázatok
elé
állító
fejleméállam az az emberi közösség,
tudomány (Polizeiwissenschaft)
nyek egyrészt tovább árnyalamely egy bizonyos területen
azon elveket fogja át, amelyek
belül (…) a legitim fizikai
alkalmazása
révén
egy
ták a biztonságról vallott felerőszak
monopóliumára
államban sikerül elhárítani a
fogást, másrészt pedig diffesikerrel tart igényt. (…)
„fenyegetődző veszélyeket és
rencitáltabb védelmi struktúbármely más szervezetnek rák kialakítását tették szüksé- háborításokat”, megszüntetni
vagy személynek a fizikai
vagy mérsékelni e veszélyek
gessé.
erőszakhoz való jogát csak
káros
következményeit,
annyiban ismerik el, amennyiben az állam a
egyúttal kielégíteni a társadalom tagjainak
maga részéről engedi alkalmazását: az állam
„finomabb szükségleteit”.11
számít az erőszakhoz való »jog« egyedüli
A modern államot egyre újabb és
forrásának.”6 S miközben „a jóléti és puszta
újabb kihívások és kockázatok elé állító
biztonsági állammal szemben” a kultúrállam
fejlemények egyrészt tovább árnyalták a
7
fogalma is megjelent, azt is leszögezhetjük,
biztonságról vallott felfogást, másrészt pedig
hogy a felvilágosodást követően, a modern
differencitáltabb
védelmi
struktúrák
társadalom
„normalizáló
hatalmának”
kialakítását
tették
szükségessé.12
A
elismerésével a fegyelmezés a hatalom
szakirodalom ennek nyomán kimunkálta az
általános mintájává vált, és a fegyelmező
ún. biztonsági állam (safety state) – egyes
mechanizmusok az egyes intézmények felől
4

Thomas HOBBES (1651): Leviatán vagy az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma. Ford. Vámosi Pál.
Budapest, Magyar Helikon, 1970, 149. o.
5 KAUTZ Gyula: A politikai tudomány kézikönyve. Második, teljesen átdolgozott kiadás. Budapest, FranklinTársulat, 1876, 6. o.
6 Max WEBER (1919): A politika mint hivatás. In Max
WEBER: Tanulmányok. Ford.: Erdélyi Ágnes – Józsa Péter – Lannert Judit – László Géza. Budapest, Osiris Kiadó, 1998, 156-157. o. Az állam és az erőszak kérdéskörének további összefüggéseire nézve bővebben lásd
FARKAS Ádám – PONGRÁCZ Alex: Az állam fegyveres védelmének állam- és jogelméleti alapjai, In FARKAS Ádám
(szerk.): A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs
kérdései. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 9-30.
o.
7 Hegel kultúrállam-fogalmának elemzésére nézve lásd
KORNIS Gyula: A kultúra válsága. Budapest, FranklinTársulat, 1934, 118. o.

8

Michel FOUCAULT: Felügyelet és büntetés. A börtön története. Ford. Fázsy Anikó, Csűrös Klára. Budapest, Gondolat Kiadó, 1990, 188. o.; David Murakami WOOD: A
panoptikumon túl? Foucault és a surveillance studies.
Replika, 2014/5. szám, 45-47. o.
9 Robert MOHL: Az államtudományok encyklopaediája.
Ford. Löw Tóbiás. Pest, Kiadja Heckenast Gusztáv,
1866, 190. o.
10 WOOD: i. m. 50. o.
11 KARVASY Ágost: A közrendészeti tudomány. Második,
tökéletesített és bővített kiadás. Pest, Emich Gusztáv
tulajdona,1866, 5. o.
12 Ennek bővebb elemzésére nézve lásd FARKAS
Ádám: Gondolatok a 21. századi biztonságról, államról, védelemről, In FARKAS Ádám (szerk.): Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében. Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság,
2018, 13-40. o.
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szerzőknél nemzetbiztonsági állam
–
ezredfordulót követően, a 2001. szeptember
fogalmát, kiemelve, hogy „a biztonságra
11-i terrortámadás tragikuma nyomán nyerte
törekvés egyik eszköze, a megfigyelés – az
el valódi értelmét. A biztonsági állam
egyének
és
a
csoportok
életének
felfogása ugyanis „arra a jól észlelhető
monitorozásán, követésén és rögzítésén
tendenciára utal, hogy mind a magánélet,
keresztül – behatol a magánszférába, és
mind pedig a nyilvánosság szintjén a
megakadályozza
bizonyos
társadalmi
biztonság/biztonságérzet válik a legfőbb
kapcsolatok és politikai viselkedési formák
értékké
a
személyek
és
államok
14
17
kialakulását.”
Egyes felfogásokban a
életviszonyaiban.” A szabadság kontra
biztonsági állam kialakulása felé vezető
biztonság közkeletű dilemmája a 9/11-es
folyamat egyik előzménye a biztonságot
eseményeket követően újra aktualitást nyert,
minden más érték fölé helyező ún.
és a rendészeti eljárások jogpolitikai
„kaszárnyaállam”
(garrison A szabadság kontra biztonság környezete a közvélemény
state) megjelenése volt. A
elvárásaival (is) konform
közkeletű dilemmája a 9/11„kaszárnyaállam” jellemzője,
módon új megvilágításba
es eseményeket követően újra
hogy az erőszak specialistái –
helyeződött.
A
nyugati
aktualitást
nyert,
és
a
rendékiemelten pedig az erőszaktársadalmakban
a
szeti eljárások jogpolitikai
gépezetet működtető, és
választópolgárok
és
a
környezete
a
közvélemény
elannak parancsoló elitek – a
jogalkotó hatalom közös
várásaival (is) konform mótársadalom leghatalmasabb és
meggyőződésévé vált, hogy
legerősebb
csoportjává
az öngyilkos merénylők és
don új megvilágításba helyeválnak,
militarizálják
a
terrorista
szervezetek
ződött.
társadalmat, átvéve ezáltal a
hadviselésével kapcsolatos új
teljes irányítást a polgárok felett.15 Az 1960-as
típusú kihívásokra már képtelenség a
évektől kezdve az információs és
hagyományos bűnüldözési, nemzetbiztonsági
kommunikációs technológiák robbanásszerű
és hírszerzési technológia biztosította
fejlődése, majd a digitális technológia
infrastruktúra révén reagálni.18 A biztonsági
felértékelődése azt eredményezte, hogy az
állam Lasswell által még csak anticipált,
adminisztratív hatalom megerősödött, és
mások által azonban realizálódni is vélt
16
„szétterült”.
konstrukciója így többek között azért
A biztonsági állam koncepciója
válhatott nagyon is valóságossá, mert a
azonban
meglátásunk
szerint
az
terrortámadásoktól, valamint a félelemtől
13

13 Andreas BUSCH: The changing architecture of the
national security state, In Stephan LEIBFRIED – Evelyen HUBER – Matthew LANGE – Jonah D. LEVY –
Frank NULLMEIER – John D. STEPHENS (szerk.): The
Oxford Handbook of Transformations of the State. Oxford,
Oxford University Press, 2017, 547-564. o.
Fontos leszögezni, hogy az alábbi tanulmányban nem
a specifikusan az USA-ra szabott értelemben használjuk a „nemzetbiztonsági állam” terminusát; a Truman
elnöksége alatt konstituált ún. nemzetbiztonsági állam
ugyanis „mindössze” arra utal, hogy az 1947-es nemzetbiztonsági törvény létrehozta az integrált Védelmi
Minisztériumot, a Központi Hírszerzési Hivatalt (CIA)
és a Fehér Házi Nemzetbiztonsági Tanácsot.
14 Charles D. RAAB: Governing the Safety State. Idézi:
Charles D. RAAB: A magánszféra mint biztonsági érték, In Replika, 2017/3. szám, 89. o.
15 Harold D. LASSWELL: The Garrison State, In American Journal of Sociology, 1941/4. szám, 455. o.
16 David LYON: An Electronic Panopticon? A Sociological Critique of Surveillance Theory, In The Sociological Review, 1993/4. szám, 659. o.
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Raab: i. m., 90.
E kihívások részletesebb kifejtését lásd bővebben:
KELEMEN Roland: Radikalizálás, dezinformálás és tömegpszichózis modern köntösben: a hibrid konfliktus
kibertérben, In Jog – Állam – Politika, 2021/3. szám,
71-85. o.; KELEMEN Roland: A nem állami kibertéri
műveletek egyes szereplőinek jelentősége a hibrid
konfliktusokba, In SmartLaw Research Group Working
Paper, 2021/2. szám, 1-17. o.; KELEMEN Roland – SIMON László: A kibertérben megjelenő fenyegetések és
kihívások kezelésének egyes nemzetközi jogi problémái, In FARKAS Ádám; VÉGH Károly (szerk.): Új típusú
hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl – intézményi és jogi kihívások. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2020,
150-170. o.; KELEMEN Roland – NÉMETH Richárd: A
kibertér fogalmának és jellemzőinek multidiszciplináris
megközelítése, In FARKAS Ádám (szerk.): Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében. Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság,
2018, 147-170. o.
18
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traumatizált
társadalom
alapvető
vásárlói adatokra is támaszkodhattak.”24
19
hangulatváltozáson
esett
át,
a
Anglia és Wales területén például 2002 és
körülményekben beállott lényeges változást
2003 során évente mintegy 21.500 személyt
pedig a politikai elit, valamint a jogalkotó és
igazoltattak
terrorgyanú
alapján;
jogalkalmazó szervek sikeresen használták fel
Németországban
pedig
egy
olyan
a közhatalmi jogosítványok nagymértékű
terrorelhárítási adatbázist létesítettek, amely
kiterjesztéséhez – ezzel is segítve a
az előre meghatározott profilba illő
„felügyeleti technikák elburjánzását”.20 Az új
személyek adatait tartalmazza – összesen
felfogással összefüggésben a térszervezés új
mintegy 6 millió személyét (bár potenciális
formája – Carl Schmitt nyomán fogalmazva:
terroristaként „mindössze” 20.000 személyt
21
egy új „térforradalom” – jöhet létre, amely
lajstromoztak).25
az (állam)terek folyamatos uniformizálását,
Nem véletlen tehát, hogy egyre több
biztonsági személyzettel és
szerző
kénytelen
olyan
technikai
folyamatokat és jelenségeket
Nem véletlen tehát, hogy
megfigyelőeszközök
egész
láttatni, amelyek a „Big
egyre több szerző kénytelen
arzenáljával való felszerelését
Brother is watching you”
olyan folyamatokat és jelenvonta maga után, korlátozva
Orwell
által
ábrázolt
ségeket láttatni, amelyek a
és formalizálva a tereket, s
disztopikus világát vetítik
„Big Brother is watching
felszámolva az egyének
előre. Gilles Deleuze szerint a
you” Orwell által ábrázolt
önálló
identitását.22
E
második
világháborút
disztopikus világát vetítik
koncepcionális
változással
követően felgyorsultak a
függ össze az is, hogy a
Foucault
által
leírt
előre.
terrorizmusellenes rendészeti
fegyelmező társadalmakban
intézkedések,
a
végbemenő változások, és a
nemzetbiztonsági, bevándorlási és egyéb
fegyelmező intézmények helyét egyre inkább
hatósági ellenőrzési jogosítványok drasztikus
az ellenőrzés társadalmai – valamint az
mértékben kiszélesedtek – nem függetlenül
ellenőrző állam, État de contrôle26 – foglalták el.
attól, hogy a megfigyelés társadalmában
Míg a fegyelmezés analóg és kényszerítő
mindenki „potenciális terroristaként” vagy
jellegű volt, addig az ellenőrzés már digitális
23
„bűnelkövetőként” jöhet szóba. „Több
és szabályozó (modulating) karakterű. Az
országban rövid időn belül olyan törvényeket
ellenőrzés diszpozitívja a kód, és a kontroll
fogadtak el, melyek minden korábbit
digitális nyelvezetét (amely meghatározza az
meghaladó szinten tették lehetővé a
információkhoz való hozzáférés vagy éppen
rendőrségi és titkosszolgálati megfigyelést,
hozzá nem férés lehetőségét) kódok alkotják.
ráadásul mindezek más forrásokra, például
Az egyének individuumokból dividuumokká
19

Egy 2015-ben készített uniós felmérés alkalmával a
válaszadók 49%-a jelölte meg a terrorizmust az Európai Uniót veszélyeztető egyik fő biztonsági kihívásként
(miközben ez az érték 2011-ben 33%-ot tett ki). Lásd
BÉKÉSI Nikolett – SABJANICS István: A terrorizmus elleni fellépés magánszférát érintő kérdései, In CSINK
Lóránt (szerk.): A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a
magánszférára. Budapest, Pázmány Press, 2017, 230. o.
20 David LYON: Surveillance studies: láthatóság, mobilitás és fenetikus rögzítés, In Replika, 2014/5. szám, 15.
o.
21 A Schmitt által teoretizált térforradalmakra nézve
lásd Carl SCHMITT (1940): Die Raumrevolution. Durch den
totalen Krieg zu einem totalen Frieden, In Carl SCHMITT:
Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 19161969. (Hrsg.: Maschke, Günter). Berlin, Duncker &
Humblot, 1995, 388-394. o.

22

DEREKAS Győző: Carl Schmitt elmélete a nemzetközi viszonyokról, In Jogelméleti Szemle, 2019/1. szám,
39. o.
23 PAP András László: Biztonság és hatékonyság: a rendészeti (állam)hatalom alkotmányos és társadalmi felfogásának alakulása a digitális társadalomban, In Pécsi
Határőr Tudományos Közlemények, XIII. kötet. Pécs, Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, 2012, 37. o.
24 LYON: i. m. (2014), 15. o.
25 PAP András László: A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig. Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor. L’Harmattan, Budapest, 2012, 17., 23.
26 Giorgio AGAMBEN: Az ellenőrző államtól a destituáló
hatalom praxisáig. (https://aszem.info/2016/03/giorgio-agamben-az-ellenorzo-allamtol-a-destitualo-hatalom-praxisaig/)
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(dividual), a korábban „arctalan” tömeg pedig
nélkülözők, hiszen „még a fejlett
mintává,
adatokká,
piacokká
vagy
demokratikus államokban sem tisztázott,
adatbankokká alakul. „Az ellenőrzés
[hogy]
hol
húzódnak
a
polgárok
működésének az az elképzelése, miszerint
magánéletének azok a határai, amelyeket az
bármely pillanatban képes megadni bármely
állam alapos ok nélkül nem léphet át. Az
elem helyzetét egy nyitott rendszerben, (…)
aggodalmakat az is táplálja, hogy a
nem feltétlenül tartozik a tudományos
megfigyelés titkossága okán szükségképpen
fantasztikum területére. Félix Guattari egy
átláthatatlan az érintettek és általában a
olyan városról beszél, ahol az ember
demokratikus közvélemény számára, ezért a
szabadon
elhagyhatja
a
megfigyelési
tevékenység
A zárt láncú térfigyelőrendlakását, az utcát, a kerületét
volumenéről, irányairól és az
szerek (CCTV Cameras) réegy (dividuális) elektronikus
alapvető
jogok
vén egyes vélemények szerint
kártya segítségével, mely
érvényesülésére
gyakorolt
a nagyvárosok hatalmi tefelnyitja az adott sorompókat,
hatásairól
nincsenek
rekké változtak, és „a térfide éppúgy zárva is tarthatja
információk.”30
gyelő kamerákon keresztül a
azokat bizonyos napokon
vagy időközökben – és itt hatalom panoptikus hatalomA szakirodalomban
nem a sorompó lényeges,
általában
véve egyetértés
technikáit elektronikusan kihanem a számítógép, amely
mutatkozik
arra
terjesztették, városaink pedig
(jogosan vagy jogtalanul)
vonatkozóan,
hogy
a
jelzett
hatalmas panoptikumokká
követi
minden
ember
változások
alapjaiban
változtak.”
helyzetét, és egyetemesen
strukturálták át korábbi
modulálja.”27
felfogásunkat, és az új
Egy
videokamerás
megfigyelő
technológiák a felügyelet új formáit és
rendszerhez (CCTV) tartozó kamera
minőségeit termelték ki magukból. Miközben
segítségével gyakorlatilag az utcáinkon sétáló
a radikális baloldal ezt alapvető kritikával
emberek minden gyanús vagy szokatlan
illeti, tudomásul kell vennünk azt is, hogy a
tevékenysége – de egyébként a jogkövető és
technológiai fejlődés az államot és a
tipikus magatartása is – nyomon követhető. A
társadalmat is újszerű biztonsági kihívások elé
zárt láncú térfigyelőrendszerek (CCTV
állította, és a szabadság versus biztonság
Cameras) révén egyes vélemények szerint a
komoly múltra visszatekintő dilemmájában –
nagyvárosok hatalmi terekké változtak, és „a
a protego ergo obligo hobbes-i eredetű elvének is
térfigyelő kamerákon keresztül a hatalom
betudhatóan31 – sokan éppen a biztonság
panoptikus hatalomtechnikáit elektronikusan
szavatolását tartják prioritásnak.
kiterjesztették, városaink pedig hatalmas
panoptikumokká változtak.”28 A jelzett
technológiai és adminisztrációs változások
FELHASZNÁLT IRODALOM
nyomán már nem „ördögtől elrugaszkodott”
az elkövetők elektronikus megjelöléséről, sőt
[1]
Giorgio AGAMBEN: Az ellenőrző álelektronikus
szuperpanoptikumokról,
lamtól
a destituáló hatalom praxisáig.
algoritmikus felügyeletről vagy digitális
29
(https://aszem.info/2016/03/giorgio-agamuralomról beszélni. Péterfalvi Attila szerint
ben-az-ellenorzo-allamtol-a-destitualo-haa „megfigyelési állam” kialakulásával
talom-praxisaig).
kapcsolatos aggodalmak nem minden alapot
27
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