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I. A kutatási feladat rövid összefoglalása 
 

 

Doktori értekezésemmel egy olyan összehasonlító jogi munkát szeretnék közreadni, amely 

alkalmat kínál arra, hogy a nemzetközi szervezetek – és különösen az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének (ENSZ) – önálló alapokon nyugvó belső foglalkoztatási jogát összevethessük 

az államok közszolgálati jogával. Azzal a céllal végeztem el kutatásomat, hogy a tisztviselők 

jogállásának bemutatásával, az általánosan érvényesülő jogok és kötelezettségek vizsgálatával 

megtaláljam a tisztviselői jogviszonyok elidegeníthetetlen, sajátos azonosító jegyeit. 

Sok bizonytalanság övezi a közszolgálat, a közszolgálati alkalmazott vagy a 

köztisztviselő fogalmakat, mivel a jogrendszerek eltérnek abban, hogy fogalmilag pontosan 

mit is értünk az egyes kifejezések alatt, illetőleg pontosan milyen személyi kör is tartozik az 

egyes elnevezésekhez. Ilyen téren az ENSZ úgy működik, mint bármely állami közszolgálat, a 

maga teljes dogmatikai rendszerével, jogforrási összességével, szankció- és 

felelősségrendszerével, illetve önálló igazságszolgáltatási szervezetével.  

 A működési keretek hasonlósága lehetőséget ad arra, hogy az egymástól még olyan 

távolinak tűnő nemzetközi- és nemzeti közszolgálatokat a kutató összevesse, a bennük 

kialakult jó gyakorlatokat kiemelje, a hátrányos vagy hiányos szabályozások javítására pedig 

módosító javaslatokat tegyen. 

 A témát eredetileg a nemzetközi szervezeti működés és a munkajog iránt érzett 

szakmai érdeklődésem miatt választottam, később azonban úgy hozta a sors, hogy a kutatott 

anyagokat a gyakorlatban is megtapasztalhattam, amikor az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi 

Jogi Bizottságának (UNCITRAL) voltam két éven át a hazai koordinátora és az Igazságügyi 

Minisztérium szakértőjeként több ülésen is részt vehettem mind New Yorkban, mind pedig 

Bécsben. Ezek a látogatások alkalmat adtak nekem arra, hogy visszacsatolást kapjak az addig 

feltárt sajátosságokról, személyes benyomást szerezzek a szervezeti működésről, és további 

irányokat szabhassak a folyamatban lévő doktori munkámnak. Ennek a folyamatnak 

eredménye jelen értekezés, amely összesen három szerkezeti részben – így az általános 

elméleti megalapozás, a közszolgálati jogviszony keletkezése, módosítása, megszűnése, 

megszüntetése és tartalma, a munkaügyi kapcsolatok valamint a munkaügyi jog- és érdekviták 

rendszere – mentén vizsgálja meg és tárja fel az ENSZ szabályzatainak és a hazai, a német, az 

osztrák, a francia, részben az angol és az olasz közszolgálat egyes jogintézményeinek 

egymáshoz fűződő viszonyát. 

 Amint azt Konrad Zweigert és Hein Kötz vallotta, a jogösszehasonlítás egyik fő 

funkciója a megismerés, mert elősegíti a problémák azonosítását és közvetetten vagy akár 

közvetlenül megoldást is kínál azokra. A jogösszehasonlítás révén feltárhatjuk a különböző 

társadalmi és kulturális berendezkedéseket, legyen szó akár szociológia, akár szervezettani 

megközelítésről.1 Jelen értekezésben rámutatok, hogy az ENSZ apparátusa ugyanúgy 

kezelhető és értelmezhető, mint az állami központi közigazgatási intézményrendszer, az abban 

tevékenykedők jogviszonyai, szervezeti kulturális kötöttségei, gyakorlatai nagyfokú 

hasonlóságot, sok helyütt teljes egyezést mutatnak. 

Az értekezésem logikai felépítését és az egyes hipotéziseimet az 1. ábrán foglalom 

össze. Kiindulópontom, hogy a közszolgálati pragmatikát kívánom feltárni három fő 

szervezetirányítási tényező mentén: az intézményi struktúra, az intézményi és személyzeti 

feladatok és a személyzetre vonatkozó követelmények alapján. A közszolgálatiság folyamatos 

átalakuláson megy keresztül, és minden reform e három tényezővel összefüggő változásokat 

                                                 
1  HORVÁTHY Balázs: A jogösszehasonlítás főbb tézisei és az európai integráció. 

(https://mek.oszk.hu/03400/03435/03435.htm). A jogösszehasonlítás sajátosságairól lásd bővebben: 

ZWEIGERT, Konrad – KÖTZ, Hein: Einführung in die Rechtvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts I. 

(Grundlangen. J.C.B. Mohr, Tübingen. 1971. 
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idéz elő. Munkámban a hangsúlyt azokra a pontokra helyezem, amelyek állandóságot 

mutatnak a jogterületen, és eredményeim szerint ez a szerkezeti felépítés ilyennek minősül, 

teljesen függetlenül attól, hogy milyen igazgatási egységet vizsgálunk.  

 

 

 

 
 

 

1. ábra: Az értekezés logikai felépítése2 

 

 

 

                                                 
2 Saját ábra. 
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Disszertációmban a következő kutatási kérdésekre kerestem a választ: 

 

1. Mi indokolja, hogy a nemzetközi szervezetek saját személyzeti és szervezetirányítási 

struktúrával rendelkezzenek?  

2. Mi történne, ha a kormányközi szervezetek nem alkotnának maguknak önálló 

foglalkoztatási joganyagot? 

3. Van-e összefüggés aközött, ahogyan az ENSZ kialakította saját munkajogát és 

aközött, ahogyan a közszolgálati jog a nagy európai közszolgálati rendszerekben 

működik? 

4. A joganyagok tekintetében mennyire áttekinthető az ENSZ rendszere és szervezeti 

értelemben beszélhetünk-e a jogbiztonság követelményének teljesüléséről?  

5. Hogyan biztosítja az ENSZ személyzeti szabályzata útján a személyzet kellő 

függetlenségét?  

6. Az ENSZ munkajogi szabályozása a szervezeti szuverenitás terméke, de a munkajogi 

alapintézmények (jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése) mennyiben 

mutatnak egyedi megoldásokat? 

7. Van-e olyan jogi konstrukció, amely segíthet a nemzetközi tisztviselők számára abban, 

hogy klasszikus értelemben vett szakszervezetek hiányában is képesek legyenek 

kollektív jogokat érvényesíteni? 

8. A belső igazságszolgáltatási szervezetrendszer mennyiben képes tiszteletben tartani a 

nemzetközi jog által elismert, az igazságszolgáltatásra általában vonatkozó alapvető 

emberi jogokat?  

 

A kérdések által lehatárolt kutatási feladat teljesítése érdekében a 2. ábrán látható módon 

készítettem el disszertációmat. 
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2. ábra: A disszertáció készítésének folyamata3 

 

 

                                                 
3 Saját ábra. 
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Kutatásom két fő cél mentén épült tehát fel: egyrészt az ENSZ, mint az egyik 

legmeghatározóbb nemzetközi szervezet foglalkoztatási jogát terveztem bemutatni, másfelől 

pedig e folyamat révén rá kívántam mutatni azokra a sajátos jegyekre, amelyek a 

közszolgálatot szervezettől függetlenül közszolgálattá teszik. Dolgozatomban az alábbi 

hipotéziseket vizsgáltam: 

 

H1: A közszolgálati struktúra általános szervezőelvei azonosíthatóak, és bár jóllehet 

tartalmukban az egyes jogintézmények valamelyest eltérhetnek, a közszolgálati 

dogmatika univerzálisnak tekinthető. 

 

H2: A közszolgálat természetéből adódó törvényszerűségek nem csupán az államok 

vonatkozásában értelmezhetők, de ugyanúgy érvényesülnek a nemzetközi szervezetek 

tisztviselőit érintő foglalkoztatási jognak tekintetében is.  

 

H3: A nemzetközi szervezetek belső foglalkoztatási jogának intézményrendszere nem 

mutat lényegi eltéréseket a nemzetállami közszolgálati joghoz képest.  

 

H4: Egy nagyobb közösségi érdek előmozdítása érdekében jönnek létre és működnek a 

közigazgatási szervezetek. A szervezeti feladatokat mindig valamilyen kifejezett cél 

elérésére jelölik ki.  

 

Az első négy hipotézisemet egyfelől jogtörténeti források segítségével vizsgáltam meg, 

másrészt összehasonlítottam a nagy európai közszolgálati rendszereket az ENSZ hatályos 

foglalkoztatási joganyagával. Empirikus vizsgálatokat is végeztem, hiszen szakembereket 

kérdeztem meg és saját tapasztalatomat is összevetettem a kapott eredményekkel.  

 

H5: Az intézményi struktúrának le kell követnie a feladatokat, így utóbbiak jellegbeli 

hasonlóságából kiindulva a szervezeti felépítés is hasonló lesz az egyes közszolgálati 

foglalkoztatóknál. 

 

H6: A nemzeti közszolgálatokban a teljes államigazgatásba illeszkednie kell az egyes 

szervezeti egységeknek, ezért hangsúlyosabb a strukturális szemlélet, míg a nemzetközi 

szervezeteknél inkább a feladatorientált megközelítés a domináns. 

 

A 5-6. hipotézisek megvizsgálása érdekében az ENSZ foglalkoztatási joganyaga mellett a 

jobb megértés és a kontextusba helyezés érdekében szervezetirányítási területen is folytattam 

kutatásokat.  

 

H7: A nemzetközi szervezetek számára szükséges az önálló foglalkoztatási jog, 

máskülönben valamely nemzetállam jogának alkalmazása esetén nehézkesebbé válna az 

intézményi és személyzeti függetlenség megőrzése. 

 

H8: A nemzetközi szervezetekben a személyzeti feladatok az alapokmány szerinti 

szervezeti célokkal korrelálnak. 
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H9: Az állami és a nemzetközi közszolgálat között nagy eltérés, hogy míg előbbiben a 

személyzeti állomány az államérdeket teljesíti, addig utóbbiban ez kifejezett 

kötelezettségszegésnek minősül – ehelyett pontosan tételezett közösségi és szervezeti 

érdekeket szolgálnak a tisztviselők. 

 

H10: A személyi kvalitások közül elsősorban azok kapnak prioritást, amelyek a 

szervezeti hatékonyságot képesek előmozdítani. A kreativitás általában kevés szerepet 

kap. 

 

A 7-10. hipotézisek tekintetében az ENSZ személyzeti politikáját vizsgáltam meg a HR-

osztály és a személyzeti menedzsmenttel foglalkozó egyéb szervezeti egységek 

szakanyagainak elemzésével, majd ezt vetettem össze az állami közszolgálatban tapasztalt 

jellemzőkkel. 

 

H11: A nemzetállamokban a közszolgálati szervezeti feladatok meghatározása 

szervezeten kívüli entitástól ered, a nemzetközi szervezetek esetében viszont a 

szervezeten belül helyezkedik el a jogforrást alkotó szervezeti egység. Ebből következően 

a nemzetközi szervezetek belső szabályozó eszközei egységesebbek és jobban 

átláthatóak, mint az államigazgatás szervezetszabályozó jogforrásai. 

 

H12: A törvényesség, mint alapvető működési követelmény minden téren megjelenő 

dominanciája (azaz a túlzott bürokrácia) helyett a hatékonyság az egyre inkább 

meghatározó szervezőelv a közigazgatásban. 

 

H13: A nemzetközi szervezetek belső bíróságának éppúgy figyelembe kell vennie 

ítélkezési gyakorlata során a nemzetközi jogelveket, mint az állami közszolgálati 

bíróságoknak. Ez akkor is igaz, ha egy szervezet önmaga nem részese bizonyos emberi 

jogi nemzetközi egyezményeknek. 

 

Az utolsó három hipotézisem vizsgálatához – a nemzetközi közszolgálat elszigeteltségének és 

a vonatkozó jogok érvényesülésének elemzése érdekében – a rendelkezésre álló jogszabályi 

forrásokon felül – a belső bíróság joggyakorlatából gyűjtöttem relevanciával bíró eseteket. 
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II. Kutatási módszertan, források és felhasználásuk 
 

A nemzetközi szervezetek belső foglalkoztatási joga hazánkban nem élénken kutatott terület, 

külföldön is inkább csak az olyan vezető kiadók készítettek a témát is érintő nagymonográfia 

jellegű műveket, mint a Cambridge University Press,4 az Oxford University Press, 5 valamint 

a Sweet & Maxwell.6 Bár a témát érintően valóban nem sokszínű a szakirodalmi választék, 

jelen munkámban az említett műveken kívül nagy segítséget nyújtott a Roger Blanpain 

szerkesztésében elkészült International Encyclopaedia of Laws: Labour Law and Industrial 

Relations7 című kötet és a Jura Europae Droit du Travail/Arbeitsrecht című három kötetes 

sorozata.8 A közszolgálat felépítésének áttekintésében Veszprémi Bernadett munkássága 

szolgált hasznos kiindulópontként,9 és Prugberger Tamás Magyar munka- és közszolgálati 

jogi reform európai kitekintéssel című kötete10 is alapvető jelentőségű forrásmunkának 

bizonyult kutatásom tárgyában.  

Értekezésem hangsúlyosan primer forrásokból építkezik, így alapvetően az ENSZ 

Közgyűlés által megalkotott Személyzeti Rendtartás és Szabályzat (Staff Regulations and 

Rules), illetve a Főtitkári alacsonyabb szintű jogforrások adják a vázát, amelyhez 

összehasonlító szemlélettel teszem hozzá az egyes állami szabályokat azzal az igénnyel, hogy 

megválaszolhassuk azt a kérdést, amely szerint vajon az ENSZ mennyiben alkot egyedülálló 

szabályösszességet és mennyiben törekszik arra, hogy már ismert, bevált közszolgálati 

modelleket kövessen.  

Kutatásomat az elméleti vonatkozások teljes körű feldolgozásának igénye vezette, 

amelyet kiegészítettem a személyes tapasztalataim, valamint interjúk során megszerzett 

gyakorlati tudásanyag értékelésével. Megjegyzem, hogy bár az értekezésem az ENSZ belső 

rendszeréről szól, meglátásom szerint minden olyan nemzetközi szervezet, amely önálló 

személyzeti szabályzattal és belső bírósággal rendelkezik – így jellemzően például az Európai 

Unió szervezete –, szinte megegyező képet mutat az általam választott jogalannyal. 

A disszertációm jelentőségét elsősorban abban látom, hogy az ENSZ-nél számos 

igazgatási utasítás született a személyzeti szabályzatban foglalt részkérdéseket, 

jogintézményeket illetően, amelyek áttekintése sok időt igényel és az összefüggések ezen 

instrumentumok között nem mindig egyértelműek. Munkámmal célul tűztem ki, hogy az 

ENSZ és rajta keresztül a kormányközi szervezetek belső foglalkoztatási joga átfogóan legyen 

megismerhető. A kutatómunkámat ilyen téren ahhoz hasonlíthatom, ahogyan az ember kibont 

egy ezer darabból álló puzzle-t, az értekezés pedig remélhetőleg a kis darabkákból elkészült 

teljes képet adja át az olvasónak. 

Annak érdekében, hogy a kutatási módszerek és a belőlük kikövetkeztetett kutatási 

eredmények mindvégig követhetőek és érthetőek legyenek, az egyes fejezetek elején rövid 

bevezetőben felvázolom az egyes jogintézményekre vonatkozó szabályozások közös vonásait 

                                                 
4  KLABBERS, Jan: An Introduction to International Organizations Law (3rd ed.) Cambridge University Press, 

Cambridge, 2015. (doi:10.1017/CBO9781139946308) 
5  COGAN, Jacob Katz – HURD, Ian – JOHNSTONE, Ian (ed.): The Oxford Handbook of International 

Organizations. Oxford University Press, 2016.  
6  SANDS, Philippe – KLEIN, Pierre Klein: Bowett's Law of International Institutions. Sweet & Maxwell, 2009. 
7  BLANPAIN, Roger (szerk.): International Encyclopaedia of Laws: Labour Law and Industrial Relations. 

Wolters Kluwer, 1977. 
8  Jura Europae. Droit du Travail/Arbeitsrecht. 1-3 Vols. Verlag C. H. Beck, Munich; Editions Techniques 

Juris-Classeurs, Paris. 1971.  
9  ld. pl. ÁRVA Zsuzsanna – BALÁZS István – BARTA Attila – VESZPRÉMI Bernadett: Közigazgatás-elmélet. 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2020. (http://real.mtak.hu/118796/), illetve VESZPRÉMI 

Bernadett: Felelősség a közszolgálatban. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 
10  PRUGBERGER Tamás: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel. Novotni Kiadó, 

2013. 
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és különbségeit, a három nagy rész végén pedig összefoglalót adok a fejezetekben részletesen 

kifejtett háttérszabályozásról. Tekintettel arra, hogy az értekezés témája elsősorban – de nem 

kizárólag – munkajogi természetű, a kutatómunkám során figyelembe vettem a jogelmélet, a 

nemzetközi közjog, illetve az általános polgári jog eredményeit is. 

 Az értekezés címére is visszautalva célom a teljes közszolgálati pragmatika11 feltárása 

volt, munkám ezért két fejezetben eltér a hagyományos munkajogi-, foglalkoztatási jogi 

felépítéstől. Az első nagy szerkezeti egységben kitérek a nemzetközi szervezetek létének és 

önálló foglalkoztatási jogának alapjául szolgáló jogtörténeti- és jogfilozófiai alapvetésekre, 

mintegy elhelyezve dogmatikailag azt a témát, amelynek részletes bemutatása az értekezés 

célja. Meggyőződésem, hogy ezen bevezető nélkül a szervezeti foglalkoztatási jog létezése 

kevésbé érthető és indokolható. A másik speciálisabb fejezet a szervezeti kultúra, 

menedzsment és pszichológia nem jogi témakörét járja körül, ugyanis meglátásom szerint a 

közszolgálat nem értelmezhető ezen aspektusok nélkül. Bár a téma erősen jogszociológiai, 

úgy ítéltem meg, hogy az értekezés nem nélkülözheti azon elméleti megalapozást, hogy a 

nemzetközi szervezeti-, illetve az állami közszférabeli foglalkoztatás miben más, miben több 

mint szabályok összességének gyakorlati alkalmazása. 

 Az értekezés további részében már a munkajogi kutatások ismert szerkezeti felépítését 

követem, így szólok a jogforrási alapokról, a kinevezésről, a jogviszony módosításának és 

megszüntetésének kérdéseiről, a munkaidőről és pihenőidőről, az illetményrendszerekről, a 

szociális biztonságról, a felelősségi rendszerről, a munkaügyi kapcsolatokról, illetőleg a belső 

igazságszolgáltatási szervezetrendszer működéséről.  

  

                                                 
11  GYÖRGY István – HAZAFI Zoltán (szerk.): Közszolgálati jog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 

2014. 7. o. Közszolgálati pragmatika alatt a közigazgatási munkát végző réteg jogállásának valamennyi 

elemét (így többek között a kiválasztástól az előmenetelen, az illetményrendszeren át a jogviszony 

megszűnéséig) koherensen, azonos elveken építkező – egy vagy több jogszabályból álló – joganyagát értjük. 
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III. A tudományos eredmények rövid összefoglalása, azok hasznosítási 

lehetőségei 
 

 

Kutatásomban megállapítottam azt, hogy az állami és a nemzetközi közszolgálat egyaránt 

magában hordozza azokat a jellemzőket, amelyek közszolgálati jellegűvé teszik őket. A 

munkáltató oldalán mindenhol sajátos kiválasztási rendszer működik, továbbá 

megkerülhetetlen sajátosság, hogy a foglalkoztató minden esetben az állam vagy annak 

valamely szerve – e tekintetben a kormányközi szervezet is az állami entitás egyfajta 

megnyilvánulása. Különbséget inkább abban találunk, hogy az állam saját igazgatásában 

nyilvánvalóan közvetlenül megnyilvánul munkáltatóként, a nemzetközi szervezetek esetében 

ezzel szemben – a nemzetközi alapítás és tagság révén – egy közvetett állami jelenlétet 

tapasztalunk.  

 

T1a: A jogviszony közszolgálati jellege szervezettípustól függetlenül áll vagy nem áll 

fenn. 

 

T1b: Közszolgálati jellegű foglalkoztatási jogviszony az, amely valamilyen módon az 

állami autoritáshoz kapcsolódik és feladatait a polgárok érdekében látja el. 

 

T1c: Az állam és a nemzetközi szervezet belső igazgatása a fejlődés egy adott szintjén 

lényegében ugyanazokkal a problémákkal és kérdésekkel találja szemben magát, csak a 

szabályozási rendszer típusaiban találunk eltéréseket.  

 

 

A kutatás alapján azt a következtetést vontam le, hogy a germán közszolgálati modell hatott 

legkézzelfoghatóbban az ENSZ belső szabályrendszerének kialakítására, tekintve hogy a 

tisztviselő-közszolgálati munkavállaló felosztástól kezdve, a szervezetmenedzsmenten 

keresztül, a rugalmas munkarend közszolgálattal való összeegyeztetéséig sok olyan 

részletszabállyal találkozunk, amely a németországi viszonyokat idézi. Ugyanakkor nagy és 

alapvető különbség a német és a frankofón rendszerű közszolgálat, valamint az ENSZ 

foglalkoztatási joga között, hogy míg előbbiek egyértelműen pragmatizálják a szférát, azaz a 

tisztviselő elmozdítására csak különösen súlyos kötelezettségszegés esetén van lehetőség, 

addig az ENSZ rendszere ilyen téren inkább a menedzserszemléletű közszolgálat felé húz, 

amely a tisztviselők személyes kompetenciáinak a szervezeti célokkal való mindenkori 

összeegyeztethetőségét helyezi előtérbe. 

 

T2a: A nemzetközi szervezetek belső joga történetileg az állami közszolgálati jogokból 

fejlődött ki. 

 

T2b: Az élethivatásszerű közszolgálat és a zsákmányrendszer-szemlélet nem mutat 

közvetlen összefüggést az adott közszolgálat működőképességével vagy hatékonyságával: 

az érdemeken alapuló kinevezések a közszolgálat demokratizálódásához ugyan 

hozzájárulnak, a teljesítmény fokozása azonban kizárólag tevékenységmenedzsment 

révén érhető el. 
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Lényeges megfigyelésem, hogy a belső foglalkoztatási jogrendben egyáltalán nem képeződik 

le az a folyamat, ahogyan az azt magában foglaló szervezet az egyes világpolitikai 

eseményekre reagál. Az ENSZ esetében ezt a belső jogalkotási feladatot a Főtitkár és a 

Közgyűlés teljesítik, ezen egységek politikai tevékenysége azonban semmilyen ráhatással 

nem bír a belső foglalkoztatási jogra, sem gyakorlati, sem pedig elméleti szempontból. Ezt 

fejezik ki az értekezésben az ún. külső és belső fejlődési ívről írt részek. A joganyag legalább 

ugyanolyan mértékben mutat álladóságot akár a hatalmi ágak szétválasztása, akár a 

jogbiztonság, akár a nemzetközileg elismert munkajogi alapelvek érvényesülése terén, mint 

bármely vizsgált jogállam közszolgálati joga. Az azokat magukba foglaló szervezetek 

politikai tevékenysége gyakorlatilag annyira sem hat a belső foglalkoztatási joganyaguk 

tartalmára, mint ahogyan az egy állam esetében az időszakos kormányzati választások során 

megtörténik. 

 

T3a: A szervezeti tevékenység és a szervezeten belüli jogrend között nincs közvetlen 

kapcsolódás.  

 

T3b: A szervezet globális céljainak történő strukturális alárendeltség a 

jogbizonytalanság veszélyét hordozná magában.  

 

T3c: A „jogállamiság követelményének” dogmatikai tartalma a nemzetközi szervezetek 

belső jogrendszerében is értelmezhető. 

 

 

Egyértelmű, hogy amennyiben a kormányközi szervezetek bármely tagállam jogát 

alkalmaznák a saját belső jogviszonyaikra, akkor ez a helyzet előbb-utóbb megnyitná az utat 

az állami bíróság joghatósága előtt, így az eljárhatna belső jogviták elbírálása során. A 

székhely állama szerinti jog befolyása közvetve az adott államigazgatás fiókszervezetévé 

tenné a nemzetközi szervezetet, amely ellentmondana annak a célnak, hogy ezen szervezetek 

nemzetközi érdekek előmozdítására hivatottak. A belső jog többet jelent az egyébként szintén 

esszenciális foglalkoztatási szabályok összességénél: belső egységek alapítása és igazgatása, 

az ezen egységek tagjainak kinevezése, az egységeken belül történő döntéshozatali 

mechanizmusok, a személyzetre vonatkozó előírások, a működtetésre fordítandó pénzügyi 

források rendezése tartoznak ide. 

 

T4a: A minden állam jogrendszerétől független belső munkajogi szabályozás biztosítja a 

teljes szervezeti szuverenitást. 

 

T4b: A működés belső szférája olyan tevékenységeket jelent, amelyek a rendszer 

fennmaradását garantálják. 

 

T4c: A külsődleges funkciók olyan eljárásokat takarnak, amelyek a nemzetközi 

szervezetnek a tagállamokra és azon belül is a közös munkában való részvételükre 

vonatkozó befolyást alapozzák meg. 

 

 

Megoszlanak a szakirodalmi vélemények arról, hogy a nemzetközi szervezetek joga 

mennyiben tekinthető önálló jognak. Egyes elméletek szerint nem jog a maga önállóságában, 

mások ennek ellenkezőjét vallják: sui generis jogágként tekintenek rá. Egy köztes elképzelés 

szerint a nemzetközi közjogon belül önállóan lehatárolható jogterületről van szó. 
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T5: A belső szervezeti szabályozás egy mögöttes jogalkotási terméke a nemzetközi 

közjogi mechanizmusoknak. 

 

 

A szervezeti kultúra alapvető feltevések olyan összessége, amelyet egy adott csoport a külső 

alkalmazkodás és a belső rendszer kialakítása során felmerült problémák megoldása során 

kitalált, bevezetett, felfedezett. Olyan előfeltevésekről beszélünk, amelyek elég jól működtek 

ahhoz, hogy érvényesnek fogadja el a közösség, és az adott problémák vonatkozásában – az 

észlelés, gondolkodás és érzés bevett útjaiként – az új tagoknak megtanítsák. Sok esetben a 

szervezeti kultúra vívmányait belső szabályzatok foglalják össze megismerhető forrásként, 

néhány alsóbb rendű vagy nem megfogalmazott szokás azonban csak a napi munkavégzés és 

interakciók révén sajátítható el. Érvényt szerezni a szervezeti kultúrának bíróság előtt 

alapvetően akkor lehetséges, ha az objektíve megismerhető és nem ellenkezik jogszabállyal 

vagy belső szabályzattal. 

 

T6a: A szervezeti kultúra a szervezet azon szociális vetületét adja meg, amely a belső 

jogrendszerben jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokként képeződik le. 

 

T6b: A szervezeti kultúra minden esetben magyarázatot ad arra, hogy viselkedési 

szempontból mi, miért és hogyan történik egy szervezeten belül. 

 

T6c: A személyzeti diverzitás növekedésével párhuzamosan erősödik a szervezeti 

kultúra jelentősége. 

 

 

A közszolgálati jogban jól ismert az érdemeken alapuló, illetve kevésbé elterjedt a valamilyen 

egyéb feltételen alapuló kiválasztási modell. Előbbi jellemző célja a jogegyenlőség biztosítása 

azáltal, hogy az alkalmassági feltételeknek való megfelelés esetén bárki bekerülhet a 

rendszerbe. Napjaink jogállamaiban ez a tendencia ismert, és a nemzetközi szervezeteknél is 

ezt követik. Az érdemeken alapuló kiválasztási rendszerben az állam vagy a nemzetközi 

szervezet dönthet úgy, hogy a lehetőségekhez mérten objektivizálja a felvételi folyamatot, 

ennek biztosítására szolgál többek között a kötelező pályáztatás, illetve a nemzetközi 

szervezeteknél a versenyvizsga jogintézménye. 

 

T7: A közszolgálati jogviszony objektivizálása a közigazgatás eredményes működése felé 

hat. 

 

 

Egy nemzetközi szervezeten belül kevésbé sokszereplős az érdekérvényesítési folyamat, mint 

egy állam esetében. Tekintettel arra, hogy a jogalkotói szerepet az ENSZ-nél a Közgyűlés és a 

Főtitkár töltik be – utóbbi egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója is –, így ezen szervezeti 

egységekhez szükséges benyújtani a munkafeltételek fejlesztésével kapcsolatos 

észrevételeket. Klasszikus bipartit, tripartit szociális párbeszéd jelenlétét részben ennek 

következtében nem várhatjuk. Mindezen felül a felek érdekképviselete szempontjából nem 

elhanyagolható körülmény, hogy a szervezeten belül elsősorban a foglalkoztatottak oldaláról 

működhet érdekképviselet, a döntéshozatali mechanizmus említett közvetlensége miatt 

foglalkoztatói oldalról inadekvát lenne egy külön szervezeti egységet fenntartani e célból.
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T8: A munkaügyi kapcsolatok szereplői elnevezéstől függetlenül képesek egymáshoz 

nagyon hasonló módon működni bármely foglalkoztatási jogviszony keretén belül. 

 

 

Szembeötlő az a tény, hogy az alternatív vitarendezési lehetőségek korántsem sokoldalúak az 

ENSZ esetében. Ez így van minden nemzetközi szervezetnél, hiszen előfordul, hogy 

egymástól különböző intézményeket alakítanak ki, az összes lehetőséget áttekintve azonban 

jellemzően csak két-három típust választanak. Kérdés, hogy mennyire szükséges a 

sokoldalúság egyáltalán? Úgy látom, hogy e téren fontosabb a hatékonyság, mint a választék. 

Sok esetben nem látunk nagyobb különbségeket az egyes módszerek között, így a nemzetközi 

szervezeteknél általában felmerülő munkaügyi típusvitákra vonatkozóan jól megállapítható, 

hogy melyik az a néhány jogintézmény, amely céljánál és természeténél fogva is alkalmas a 

jogviták eldöntésének elősegítésére. Az ENSZ esetében az Ombudsmani és Mediációs 

Szolgálat teszi lehetővé a formális út elkerülését. A vitarendezés során fontos elv, hogy a 

tisztviselőhöz lehető legközelebb eső konfliktusrendezési szintet vegyék igénybe a felek, mert 

így biztosítható a minél idő- és költséghatékonyabb, a felek egymáshoz való viszonyára is 

pozitívabb hatással bíró megoldás. 

 

T9a: Az alternatív vitarendezési eljárások segítik a szervezeti működést. 

 

T9b: Az alternatív vitarendezési eljárások sokféleségét tekintve hatékonyabb, ha egy 

szervezet csak két-három ilyen lehetőség jogi háttérét biztosítja tisztviselői számára. 

 

T9c: Az egyén identitása döntések sorozatán keresztül alakul ki, ebből következően 

társadalmi érdek is, hogy a kompromisszumokra épülő gondolkodást támogató 

konfliktusrendezési eljárások előtérbe kerüljenek. 

 

T9d: Az alternativitás, mint jelző nem „bíróságellenes” nézőpontot jelöl – célja az 

igazságszolgáltatási szervezetrendszer agilis átállásának megkönnyítése. Az alternatív 

vitarendezési eljárások és a formális, bíróság előtti eljárások teljes mértékben 

egyenrangúnak tekintendők. 

 

T9e: A szubszidiaritás és a felek egyenlősége a konfliktusrendezés eredményességét 

segíti elő. 

 

 

Tekintettel arra, hogy a felek egyenlőtlensége szélsőséges esetben megkérdőjelezheti a belső 

eljárás legitimitását is, megoldásként egy olyan jogi biztosítási rendszer kiépítése lenne 

elképzelhető, amely a társadalom-, egészség-, vagy nyugdíjbiztosításhoz hasonlóan minden 

tisztviselőt megilletne az esetlegesen a jövőben felmerülő munkaügyi jogviták esetére. Az 

ENSZ úgy tűnik, hogy a nemzetközi szervezetek között aránylag jól teljesít a jogszerűségi 

mércén, hiszen ítélkezési gyakorlata jól átlátható, valamint jogi tanácsadást is biztosít 

tisztviselői számára. A szervezetre is jellemző ugyanakkor, hogy elhúzódhatnak a tárgyalások, 

az alapjogok betartása nem maradéktalan és a belső szabályozás szinte áttekinthetetlen. 

 

T10a: A nemzetközi szervezetek gyakorta küzdenek „jogállamisági” deficittel az 

elhúzódó tárgyalások, az alapvető emberi jogok teljes körű érvényesülési garanciáinak 

hiánya, az áttekinthetetlen belső szabályozás vagy a nem transzparens belső ítélkezési 

gyakorlat miatt. 
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T10b: A belső bírósági rendszer kiépítése megkerülhetetlen kötelezettség, ha a szervezet 

meg kívánja őrizni a nemzetállamoktól való függetlenségét. 

 

T10c: Az önálló nemzetközi jogalanyiság megléte többletfelelősséget ruház a nemzetközi 

szervezetekre struktúrájuk és működési rendszerük kialakításában. 

 

 

Hasznosítási lehetőségek 

 

 
1. Az ENSZ-nél történő foglalkoztatás alapvetően egyközpontú, azaz egyetlen olyan 

„kódex” van jelen a jogrendszerében, amely a szolgálati jogot meghatározza. 

Észrevehető, hogy hazánkban szakirodalmi szinten hasonló unifikálási szándék merül 

fel, a jelenlegi, fragmentált közszolgálati szabályozási rendszer fenntartása azonban túl 

mélyen ivódott be az érintett érdekkörök mindennapjaiba, az attól történő elszakadás 

ezért rendkívül nehéz. A hazai közszolgálati jogot ajánlott lenne egységesíteni, a 

specialitásokat alacsonyabb szintű, szervezeti utasítások tartalmazhatnák. 
2. A közszolgálati szervezetmenedzsment területén hasznos irányvonal lehet az ENSZ-re 

jellemző rugalmasság, friss szemlélet átvétele. A szervezet kifejezetten törekszik arra, 

hogy lépést tartson a kor követelményeivel, amikor a funkcióinak ellátásáról van szó. 

Ez leképeződik az adaptív személyzeti politikától kezdve, a modern szervezeti 

infrastruktúrán keresztül, a reális célkitűzésekig minden működési szegmensben. A 

hazai közszolgálati jogban az érdemeken alapuló foglalkoztatás lenne követendő: 

megfelelő munkaerő-elosztással, valamint több és szigorúbb kiválósági képzéssel 

annak érdekében, hogy a közszolgálatot ellátó tisztviselők egy magas presztízsű 

foglalkoztatási csoportot képezhessenek. 

3. Az Egyesült Királyságban már működik olyan szervezeti egység, amely a 

közszolgálati szervezetpszichológia érvényesüléséért felel, és az ottani, valamint az 

ENSZ-nél tapasztaltak alapján hasznos lehet a hatékony szervezeti működés 

fejlesztése érdekében a hazai rendszerben is kiépíteni egy ide tartozó szakmai 

egységhálózatot. 

4. A közszolgálati érdekképviseleti módszertanon és intézményrendszeren változtatnia 

kellene a hazai jogalkotónak, mert jelenleg nincs igazán erős érdekképviselet a 

munkaerőpiac ezen szegmensében. A tisztviselők motivációjára is hangsúlyt kellene 

fektetni, emellett képezni kellene az érdekképviseleti tagokat, valamint a mindenkori 

döntéshozókat is érdekeltté kellene tenni az egyeztetési folyamatokban. Az ENSZ 

abban jó modellként szolgálhat, hogy szervezeten belül sok egység működik az 

érdekképviselet különböző területein, így a tisztviselők és a döntéshozók is általános 

és folyamatos aktivitással találkoznak, ha egyeztetésekről, problémák feltárásáról és 

megoldási javaslatok kidolgozásáról van szó. 

5. Már a nemzetközi szervezetek esetében is felmerült részemről az arra irányuló 

javaslat, hogy (akár kötelező) jogi biztosítási rendszert építsenek ki a munkavállalók 

számára. Ez a lehetőség hasznos lenne a hazai közszolgálatban (vagy akár teljes 

munkajogban) is, mert több lehetősége lenne a munkavállalóknak igényt érvényesíteni 

jogvita vagy akár érdekvita fennállása esetén. Utóbbi miatt a biztosításnak ki kellene 

terjednie mindennemű vitarendezési formára, nem csak a formális, bírósági eljárásra. 

A biztosítási díj kifizetése mellett a munkavállalók illetményének reálértékét meg 

kellene tartani. 
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6. Az ENSZ jó példát biztosít azzal, hogy az igazgatási struktúrába implementálja az 

informális konfliktusrendezési eszköztárat, hiszen a tisztviselők így egyfelől 

ismeretében vannak a lehetőségeiknek, másrészt pedig a külső szakemberek 

igénybevételének kizárásával a szervezeti integritás is biztosítható. 

7. Ma Magyarországon a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 

szerinti tisztviselői besorolásokért elsősorban és gyakorta kizárólagosan a vezetők 

felelősek, maga a tisztviselő semmilyen formális módon nem szólhat bele abba, hogy 

milyen kategóriába is kerüljön. Az ENSZ-nél hasonló a rendszer, azonban a szervezet 

fenntart egy dedikált bizottságot arra a célra, hogy a tisztviselő vitathassa a besorolási 

szint jogosságát. Egy hasonló jogorvoslati lehetőség hazánkban is előnyös lenne, 

működését a Közszolgálati Döntőbizottság mintájára képzelném el, vagy a 

Döntőbizottság illetékességi köreit bővíteném a besorolási ügykörrel. 

8. Az ENSZ HR-osztálya magas színvonalú szakmai munkát végez, feladata a 

szervezettervezés, a szükséges álláshelyek besorolása, illetve a jelentkezők hátterének 

ellenőrzése. A szervezeti egység a munkaerőre vonatkozó összehasonlító elemzéseket 

és jelentéseket készít, munkaköri leírásokat ad, standard munkaprofilokat fejleszt, a 

szerződések modalitásait elemzi a mindenkori funkciók és pozíciók műszaki 

áttekintése és értékelése révén, technikai megközelítéssel áttekinti és értékeli a 

kompetenciákat a pozíciók megfelelő szintjének meghatározása érdekében, illetőleg 

igényre szabott kompetenciakereteket fejleszt, valamint vizsgál felül. Álláspontom 

szerint a hazai közszolgálatban nem csak a tisztviselői képzésre szükséges hangsúlyt 

fektetni, hanem a szervezet adminisztratív hátországát nyújtó humánerőforrás-

menedzsmentnek is nagyarányú modernizáción kellene átesnie. Ez magában foglalná a 

képzési színvonal emelését, külföldi jó gyakorlatok aktív beépítését a mindennapi 

munkafolyamatokba és az alkalmazott HR-szakemberek folyamatos továbbképzését 

minden, a feladatkörükkel lefedett területen.  
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I. Brief summary of the research task 
 

With my dissertation, I would like to publish a legal paper that offers an opportunity to 

compare the independent internal employment law of international organizations, and in 

particular the United Nations (UN), with the civil service law of states. I carried out my 

research with the aim of finding the inalienable, specific identifying features of the legal 

relationship of public service officials by presenting the legal status of civil servants and 

examining the generally prevailing rights and obligations. 

There is a lot of uncertainty surrounding the concepts of public service, civil service or 

public official, civil servant, as legal systems differ in what exactly we mean by each term and 

exactly what kind of persons belong to each name. In this area, the UN operates like any 

public service, with its entire dogmatic system, set of sources of law, system of sanctions and 

responsibilities, and its independent judicial organization. 

The similarity of the operational frameworks provides an opportunity for the 

researcher to compare the seemingly distant international and national public services, to 

highlight the good practices developed in them, and to make proposals for amendments to 

improve the adversely affecting or incomplete regulations. 

I originally chose the topic because of my professional interest in international 

organizational operations and labor law and later I was also able to experience the research 

materials in practice when I was the national coordinator of the United Nations Commission 

on International Trade Law (UNCITRAL) in Hungary for two years and as an expert from the 

Ministry of Justice, I was able to attend several meetings in both New York and Vienna. 

These visits gave me the opportunity to get feedback on the specifics I had discovered so far, 

to get a personal impression of how the organization worked, and to give further directions to 

my ongoing doctoral work. The result of this process is the present dissertation, which 

examines and explores the connection between certain legal institutions of the UN regulations 

and of the Hungarian, German, Austrian, French, partly English and Italian civil service in a 

total of three structural parts, such as the general theoretical basis; the appointment, 

amendment and termination of the contract and elements of the public service legal relation; 

collective bargaining and the system of dispute resolution.  

As Konrad Zweigert and Hein Kötz have stated, some of the main functions of 

comparing laws are improvment of knowledge, help in understanding how to identify 

problems and suggestion of direct or indirect solutions to these. Through the comparison of 

laws, we can explore different social and cultural arrangements in a sociological or an 

organizational approach.12  In the present dissertation I point out that the UN apparatus can be 

presented in the same way as the system of state-level central administration, because the 

legal relations, organizational cultural constraints and practices of those serving in it show a 

high level of similarity or even equivalence. 

I summarize the logical structure of my dissertation and each of my hypotheses in 

Figure 1. My starting point is that I intend to explore public service pragmatics along three 

main organizational governance factors: institutional structure, institutional and staff 

responsibilities, and staffing requirements. Civil service is undergoing a constant 

transformation, and any reform will bring about changes related to these three factors. In my 

work, I focus on the points that show consistency in this field of law, and my results show that 

this structure qualifies as such, regardless of the administrative unit we are examining. 

 

                                                 
12  HORVÁTHY, Balázs: A jogösszehasonlítás főbb tézisei és az európai integráció. 

(https://mek.oszk.hu/03400/03435/03435.htm). See the specifics of the comparison for more details: 

ZWEIGERT, Konrad – KÖTZ, Hein: Einführung in die Rechtvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts I. 

(Grundlangen. J.C.B. Mohr, Tübingen. 1971. 
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Figure 1: The logical structure of the dissertation13 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Own figure. 
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In my dissertation I sought answers to the following research questions: 

 

1) What is the reason for international organizations to have their own personnel and 

organizational management structure? 

2) What would happen if intergovernmental organizations did not create their own 

employment legislation? 

3) Is there a link between the way in which the United Nations has developed its own 

employment law and the way in which public service law operates in large European 

public service systems? 

4) With regard to legal instruments, how transparent is the UN system and can we speak 

of meeting the requirement of legal certainty in organizational terms? 

5) How does UN ensure sufficient staff independence through its Staff Regulations? 

6) The UN employment law is a product of organizational sovereignty, but to what extent 

do the basic labor law institutions (appointment, amendment, termination of legal 

relations) show individual solutions? 

7) Is there a legal structure that can help international officials to be able to enforce 

collective rights even in the absence of trade unions in the classic sense? 

8) To what extent is the internal judicial system capable of respecting the fundamental 

human rights applicable to the jurisdiction in general and recognized by international 

law? 

 

In order to fulfill the research task delimited by the questions, I prepared my dissertation as 

shown in Figure 2. 
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Figure 2: The process of preparing the dissertation14 

 

 

 

                                                 
14 Own figure. 



- 26 - 

 

My research was therefore based on two main objectives: on the one hand, I wanted to present 

the employment law of the United Nations as one of the most important international 

organizations, and on the other hand, I wanted to point out the specific features that make the 

public service itself, irrespective of the question what kind of organization we are talking 

about. In my dissertation I examined the following hypotheses: 

 

H1: The general organizational principles of the public service structure can be 

identified, and although the content of individual legal institutions may differ somewhat, 

the dogmatics of the public service can be considered universal. 

 

H2: The laws inherent in the nature of the civil service can be interpreted not only in 

relation to the States, but also in the light of the employment law of international 

organizations. 

 

H3: The institutional system of the internal employment law of international 

organizations does not show any significant differences compared to the state-level civil 

service law. 

 

H4: Public administrations are set up and operate to promote greater Community 

interest. Organizational tasks are always assigned to achieve some specific goal. 

 

On the one hand, I examined my first four hypotheses with the help of legal history sources, 

and on the other hand, I compared the large European public service systems with the current 

UN employment legislation. I also conducted empirical studies, as I interviewed professionals 

and compared my own experience with the results obtained. 

 

H5: The institutional structure must follow the tasks, so based on the similarity of the 

latter, the organizational structure will be similar for each public service employer. 

 

H6: In the national public services, the individual organizational units must fit into the 

entire state administration, therefore the structural approach is more emphasized, while 

in the case of international organizations the task-oriented approach is more dominant. 

 

In order to examine the 5th and 6th hypotheses, in addition to the UN employment law, I also 

conducted research in the field of organizational management in order to better understand 

and contextualize it. 

 

H7: International organizations need independent employment law, otherwise the 

application of state law would make it more difficult to maintain institutional and staff 

independence. 

 

H8: Staff responsibilities are defined according to the organizational goal to be achieved. 

 

H9: The big difference between the national civil service and the international civil 

service is that while in the former the staff fulfills its duty in the interest of the state, in 

the latter it would be a clear breach of duty. Instead the officials are pursuing precisely 

defined Community and organizational interests. 
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H10: Among the personal qualities, priority is given to those that are able to promote 

organizational efficiency. Creativity usually gets little role. 

 

With regard to 7th-10th hypotheses, I examined the UN personnel policy by analyzing the 

specialist materials of the HR department and other departments dealing with personnel 

management, and then compared this with the characteristics experienced in the civil service. 

 

H11: In states, the definition of public service organizational tasks originates from an 

entity outside the organization; in the case of international organizations, the 

organizational unit constituting the source of law is located within the organization. As a 

result, the internal regulatory tools of international organizations are more uniform and 

more transparent than the organizational regulatory sources of national public 

administration. 

 

H12: Instead of the dominance of legality as a basic operational requirement in all areas 

(i.e. excessive bureaucracy), efficiency is the increasingly dominant organizing principle 

in public administration. 

 

H13: The internal courts of international organizations must take into account the 

principles of international law in their case-law as well as national civil service courts. 

This is true even if an organization is not itself a party to certain international human 

rights conventions. 

 

In order to examine my last three hypotheses and to analyze the isolation of the international 

civil service and the enforcement of rights, in addition to the available legal sources, I have 

collected relevant cases from the case law of the internal court.  
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II. Research methodology, resources and their use 
 

 

The internal employment law of international organizations is not an intensly researched field 

in Hungary, and only the leading publishers, such as Cambridge University Press,15 Oxford 

University Press16 and Sweet & Maxwell, 17 have written works abroad. Although the 

selection of literature on the topic is not really diverse, in addition to the works mentioned 

above, the International Encyclopaedia of Laws: Labor Law and Industrial Relations18 and the 

three-volume series Jura Europae Droit du Travail/Arbeitsrecht, 19 edited by Roger Blanpain, 

were very helpful in my present work. The work of Bernadett Veszprémi served as a useful 

starting point in the review of the structure of the public service,20 and Tamás Prugberger's 

book entitled Hungarian Labor and Public Service Law Reform with a European Perspective21 

also proved to be a fundamental source of research. 

 My dissertation is emphatically based on primary sources, so basically the Staff 

Regulations and Rules of the UN General Assembly and the lower level legal sources of the 

Secretary General provide a framework to which I add each state rule with a comparative 

approach in order to answer the question of which extent the UN constitutes a unique set of 

rules and seeks to follow already known, proven public service models. 

 My research was driven by the need to fully process the theoretical aspects, which I 

supplemented with an evaluation of my personal experience as well as the practical 

knowledge gained during the interviews. I note that although my dissertation is about the 

internal system of the United Nations, in my view, any international organization with its own 

staff regulations and internal courts, such as the European Union, has an almost identical 

picture with the entity I have chosen. 

 I see the significance of the work mainly in the fact that the organization has created a 

number of administrative instructions regarding the sub-issues and legal institutions included 

in the Staff Regulations, the review of which takes a lot of time and the connections between 

these instruments are not always clear. In my work, I aimed to gain a comprehensive 

understanding of the internal employment law of the United Nations and, through it, of 

intergovernmental organizations. I can compare my research work in this field to the way a 

person unfolds a puzzle of a thousand pieces, and the dissertation will hopefully give the 

reader a complete picture of the small patches. 

 In order to be able to follow and understand the research methods and the derived 

research results throughout, we can read a short introduction at the beginning of each chapter, 

outlining the common features and differences of the regulations of each legal institution, and 

summarize them in detail at the end of the three major sections. Given that the topic of the 

                                                 
15  KLABBERS, Jan: An Introduction to International Organizations Law (3rd ed.) Cambridge University Press, 

Cambridge, 2015. (doi:10.1017/CBO9781139946308) 
16  COGAN, Jacob Katz – HURD, Ian – JOHNSTONE, Ian (ed.): The Oxford Handbook of International 

Organizations. Oxford University Press, 2016.  
17  SANDS, Philippe – KLEIN, Pierre Klein: Bowett's Law of International Institutions. Sweet & Maxwell, 2009. 
18  BLANPAIN, Roger (szerk.): International Encyclopaedia of Laws: Labour Law and Industrial Relations. 

Wolters Kluwer, 1977. 
19  Jura Europae. Droit du Travail/Arbeitsrecht. 1-3 Vols. Verlag C. H. Beck, Munich; Editions Techniques 

Juris-Classeurs, Paris. 1971.  
20  ld. pl. ÁRVA, Zsuzsanna – BALÁZS, István – BARTA, Attila – VESZPRÉMI, Bernadett: Közigazgatás-elmélet. 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2020. (http://real.mtak.hu/118796/), and VESZPRÉMI 

Bernadett: Felelősség a közszolgálatban. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 
21  PRUGBERGER, Tamás: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel. Novotni Kiadó, 

2013. 
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dissertation is primarily, but not exclusively, of a labor law nature, I also took into account the 

results of legal theory, public international law and general civil law in my research. 

 Referring back to the title of the dissertation, my aim was to explore the whole public 

service pragmatics,22 therefore my work differs from the traditional structure of labor law in 

two chapters. In the first major structural unit, I elaborate on the basics of legal history and 

philosophy that form the basis of the existence of international organizations and the right of 

independent employment, somewhat dogmatically placing the topic, the detailed presentation 

of which is the aim of the dissertation. I am convinced that without this introduction, the 

existence of organizational employment law is less understandable and justifiable. The other 

more specific chapter deals with the non-legal topics of organizational culture, management, 

and psychology, for in my view, public service cannot be interpreted without these aspects. 

Although the topic is strongly sociological, I considered that the dissertation cannot be 

without a theoretical basis for what is different in international organizational and public 

sector employment from the practical application of a set of rules. 

 In the rest of the dissertation I will follow the well-known structure of labor law 

research, I write about the legal sources, appointment, issues of amendment and termination 

of legal relationship, working hours and rest periods, pay systems, social security, liability 

system, labor relations and on the functioning of the internal judicial system. 

 

 

 

 

  

                                                 
22  GYÖRGY, István – HAZAFI, Zoltán (szerk.): Közszolgálati jog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 

2014. p7. By public service pragmatics we mean all the elements of the legal status of the officials 

performing administrative work (including, inter alia, from selection to promotion, through the salary system 

to the termination of the legal relationship) that are coherently based on the same principles and consist of 

one or more legal acts. 



- 30 - 

 

III. Scientific results and possibilities for their utilization  
 

 

In my research, I have found that both the state and the international public service carry the 

characteristics that make them public service in nature. There is a special selection system 

everywhere on the employer's side, and it is an unavoidable feature that the employer is 

always the state or one of its bodies – in this respect, the intergovernmental organization is 

also a kind of manifestation of the state entity. We find a difference rather in the fact that the 

state in its own administration obviously manifests itself directly as an employer, whereas in 

the case of international organizations, through international establishment and membership, 

we experience an indirect state presence. 

 

T1a: The public service nature of the legal relationship exists or does not exist regardless 

of the type of organization. 

 

T1b: An employment relationship of a public service nature is one that is in some way 

linked to state authority and performs its duties for the benefit of citizens. 

 

T1c: The internal administration of the state and the international organization finds 

itself facing essentially the same problems and issues at a certain level of development, 

we only find differences in the types of regulatory system. 

 

 

Based on the research, I concluded that the German civil service model had the most tangible 

effect on the development of the UN's internal rules, considering that from the division of 

civil servants and employees to organizational management of flexible working methods we 

can see many solutions that resemble the German situation. At the same time, there is a big 

and fundamental difference between the German and Francophone civil service and UN 

employment law, that while the former clearly pragmatises the sphere, i.e. the removal of an 

official is only possible in case of particularly serious misconduct, the UN system is more 

managerial, since it prioritises the compatibility of officials ’personal competencies with 

organizational goals at all times. 

 

T2a: The internal employment law of international organizations has historically 

evolved from state-level public service law. 

 

T2b: The merit system and the spoils system-approach do not show a direct correlation 

with the functioning or efficiency of the given public service: While merit-based 

appointments contribute to the democratization of the civil service, performance 

enhancement can only be achieved through performance management. 

 

 

My important observation is that the internal employment legal system does not reflect at all 

the process by which an organization reacts to world political events. In the case of the United 

Nations, this task is performed by the Secretary-General and the General Assembly, but the 

political activities of these units have no effect on internal employment law, either in practical 

or theoretical terms. This is expressed in the dissertation by the parts written on the so-called 

external and internal development curve. The legislation is at least as stable in terms of the 

separation of powers, legal certainty and the application of internationally recognized labor 

law principles as the civil service law of any of the states examined. The political activity of 
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organizations has virtually less effect on the content of internal employment legislation, as the 

periodic government elections has in a state. 

 

T3a: There is no direct link between the organizational activity and the legal order 

within the organization. 

 

T3b: Structural subordination to the organisation's global objectives would run the risk 

of legal uncertainty. 

 

T3c: The dogmatic content of the “rule of law requirement” can also be interpreted in 

the internal legal system of international organizations. 

 

 

It is clear that if intergovernmental organizations applied the law of any Member State to their 

own internal legal relations, this situation would sooner or later open the way for the 

jurisdiction of a state court, so that it could act in internal disputes. The influence of the law of 

the State where the organization has its seat would indirectly make the international 

organization a branch of that public administration, which would run counter to the principle 

that those organizations are intended to promote independent international interests. Internal 

law means more than a set of otherwise essential employment rules: the establishment and 

management of internal units, the appointment of members of these units, the decision-

making mechanisms within the units, the staff requirements, and the management of financial 

resources for operation belongs here. 

 

T4a: Internal labor law regulations independent of any of the state-related legal systems 

ensure full organizational sovereignty. 

 

T4b: The internal sphere of operation means activities that guarantee the maintenance 

of the system.  

 

T4c: External functions cover procedures that underpin the influence of an 

international organization on Member States and, within that, on their participation in 

joint work. 

 

 

Opinions in the literature are divided on the extent to which the law of international 

organizations can be considered an independent branch of law. According to some theories, it 

is not a law on its own, others hold the opposite: it is seen as a sui generis legal field. 

According to an intermediate opinion, this is an area of law that can be delimited 

independently within public international law. 

 

T5: Internal organizational regulation is an underlying legislative product of public 

international law mechanisms. 

 

 

Organizational culture is a set of basic assumptions that a particular group has invented, 

introduced, discovered during the solution of problems arising during external adaptation and 

the design of the internal system. We are talking about presuppositions that have worked well 

enough for the community to accept as valid and to teach new members as common ways to 

perceive, think, and feel about a specific problem. In many cases, the achievements of 
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organizational culture are summarized in internal regulations as an easy-to-reach source, but 

some inferior or unspoken habits can only be acquired through daily work and interactions. 

Refering to an organizational culture before a court is basically possible if it is objectively 

known and does not conflict with law or internal regulations. 

 

T6a: Organizational culture defines the social dimension of an organization, which is 

represented in the internal legal system as rules of rights and obligations. 

 

T6b: Organizational culture always explains why and how everything happens within an 

organization in terms of behavior. 

 

T6c: As the diversity of staff increases, so does the importance of organizational culture. 

 

 

In civil service law, a selection model based on merit is well known, and a selection model 

based on some other condition is less common. A distinctive feature of the merit-based 

selection system is that it typically aims to ensure equality by allowing anyone to enter the 

system if they meet the eligibility criteria. This trend is known in today's rule of law and is 

followed in international organizations. In the merit-based selection system, the state or an 

international organization may decide to objectify the recruitment process as much as 

possible, so the methodology is provided by the legal institution of compulsory tendering and 

the competitive examinations in international organizations. 

 

T7: The objectification of the civil service legal relationship helps the efficient operation 

of the public administration. 

 

 

Within an international organization, less actors take part in the protection and promotion of 

the staff’s industrial interests than in the case of a state. However given that the legislative 

role in the United Nations is exercised by the General Assembly and the Secretary-General, 

who is also the employer's authority, it is necessary to submit comments to these departments 

on the improvement of working conditions. One cannot expect the presence of classical 

bipartite, tripartite social dialogue. In addition, from the point of view of the representation of 

the interests of the parties, it is not a negligible circumstance that within the organization, 

there may be interest representation primarily on the part of the employees: due to the said 

directness of the decision-making mechanism, it would be inadequate on the part of the 

employer to maintain a separate organizational unit for this purpose. 

 

T8: Irrespective of the name, the actors of the industrial relations are able to operate in 

a very similar way within the framework of any employment relationship. 

 

 

What is striking is the fact that alternative dispute resolution is far from versatile in the UN. 

This is the case for all international organizations, as they sometimes set up different 

institutions, but when looking at all the options, they typically choose only two or three types. 

The question is, how much versatility is needed at all? I see efficiency in this area as more 

important than choice. In many cases, one does not see any major differences between the 

various methods, so it is clear from the labor law disputes that usually arise in international 

organizations which are the few legal institutions that, by their purpose and nature, are 

suitable to help resolve conflicts. In the case of the UN, Ombudsman and Mediation Services 
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make it possible to avoid the formal way of conflict resolution. An important principle in 

dispute resolution is that the parties use the level of conflict resolution as close as possible to 

that of the official, as this will ensure the most time- and cost-effective solution that also has a 

positive impact on the relationship between the parties. 

 

T9a: Alternative dispute resolution procedures help the organization operate. 

 

T9b: In terms of the variety of ADR procedures, it is more effective for an organization 

to provide its officials with a legal background to only two or three such options. 

 

T9c: The identity of the individual is formed through a series of decisions, and 

consequently those conflict resolution procedures that support compromise-based 

thinking should come to the fore in accordance with the social interests. 

 

T9d: Alternativeness as an indicator does not represent an “anti-judiciary” point of view 

– it aims to facilitate an agile transition in the judicial system. Alternative dispute 

resolution procedures and formal court proceedings are considered to be fully 

equivalent. 

 

T9e: Subsidiarity and equality of the parties contribute to the effectiveness of dispute 

resolution. 

 

 

Given that the inequality of the parties could, in extreme cases, can lead to questioning the 

legitimacy of the internal procedure, a solution could be to set up a legal insurance scheme 

which, like social, health or pension insurance, would cover all officials in the event of future 

labor disputes. The UN appears to be performing relatively well among international 

organizations in terms of legality, as its case law is well transparent and it also provides legal 

advice to its officials. At the same time, it is also characteristic of the organization that 

negotiations can be prolonged, respect for fundamental rights is not complete and internal 

regulations are almost opaque. 

 

T10a: International organizations often struggle with “rule of law” deficits due to 

prolonged negotiation procedures, lack of guarantees for the full application of 

fundamental human rights, non-transparent internal regulations or internal case law. 

 

T10b: The establishment of an internal judicial system is an inevitable obligation if the 

organization is willing to maintain its independence. 

 

T10c: The existence of an independent international legal entity confers additional 

responsibilities on international organizations in shaping their structure and operating 

system. 

 

 

 

Opportunities for utilization 

 

1) Employment at the UN is fundamentally one-stop-shop, meaning that there is only one 

“code” in its legal system that defines the law of service. It can be noticed that in 

Hungary there is a similar intention to unify in the literature, but the maintenance of 
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the current, fragmented public service regulatory system is too deeply ingrained in the 

everyday practice of the affected interests, therefore it is extremely difficult to break 

away from it. It would be recommended to unify the Hungarian public service law, 

and the specialties could be included in lower-level organizational instructions.  

2) A useful direction in the field of public service organization management can be the 

flexibility and adoption of a fresh approach characteristic of the United Nations. The 

organization explicitly strives to keep pace with the requirements of the age when it 

comes to performing its functions, which is reflected in everything from adaptive 

personnel policy through modern organizational infrastructure to realistic objectives in 

all operating segments. In domestic civil service law, merit-based employment should 

be pursued with an appropriate division of tasks, more and stricter training of 

personnel, so that civil servants could form a highly prestigious employment group. 

3) There is already an organizational unit in the UK responsible for public service 

organizational psychology, and based on its experience, as well as at the UN, it may 

be useful to set up a network of professional units to improve effective organizational 

functioning. 

4) The Hungarian legislator should change the methodology and institutional system of 

public service industrial interests, because there is currently no really strong presence 

in this segment of the labor market. Emphasis should also be placed on the motivation 

of officials, as well as the training of staff union members and the involvement of 

current decision-makers in conciliation processes. The UN can serve as a good model 

in that there are many units within the organization in different areas of representation, 

so that officials and decision-makers are also involved in general and ongoing activity 

when it comes to consultations, identifying problems and developing solutions. 

5) I have already had the suggestion, in the case of international organizations, that a 

(even compulsory) legal insurance scheme could be set up for workers. This option 

would also be useful in the domestic public service (or even in full employment law) 

because there would be more opportunities for employees to bring an action in the 

event of a legal dispute or even a conflict of interests. Because of the latter, insurance 

should cover all forms of dispute resolution, not just formal, court proceedings. In 

addition to the payment of insurance fees, the real value of employees' salaries should 

be maintained. 

6) The UN provides a good example by implementing an informal conflict resolution 

toolkit in the governance structure, as officials are aware of their options and 

organizational integrity can be ensured by excluding the use of external experts. 

7) Today in Hungary, for the classification of officials regulated in Act No. 125 of 2018 

on government administration, managers are primarily and often solely responsible 

and the official himself may not formally intervene in any form in the decision on 

which personnel level they would belong to. The system is similar to the UN, 

however, the organization maintains a dedicated committee to allow the official to 

dispute the legitimacy of the classification level. A similar legal remedy would be 

beneficial in Hungary as well, I would imagine its operation on the model of the Civil 

Service Arbitration Committee, or I would expand the competencies of the Arbitration 

Committee with the classification matter. 

8) The UN HR department performs high-quality professional work, its task is 

organizational planning, classification of the required positions, and checking the 

background of the candidates. The department prepares comparative analyzes and 

reports on the workforce, provides job descriptions, develops standard job profiles, 

analyzes contract modalities through technical review and evaluation of current 

functions and positions, reviews and evaluates competencies with a technical approach 
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to determine the appropriate level of positions, and develops and reviews tailored 

competency frameworks. In my opinion, in the Hungarian public service, emphasis 

should be placed not only on the necessary training of officials, but also the human 

resource management providing the administrative background of the organization 

should undergo a large-scale modernization. This would include raising the standard 

of training, the active integration of foreign good practices into day-to-day work 

processes and the continuous training of employed HR professionals in all areas 

relevant to their function.  
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