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Az osztályozás története:
Már évtizedekkel korábban felmerült egy többféle alkalmazásra szolgáló foglalkozási
osztályozás szükségessége. Ehhez mintát a népszámlálási gyakorlatban már ismert
foglalkozási jegyzékek adtak. Éveken át tartó munka eredményeképpen 1975-ben
Magyarországon bevezették a FEOR-t és sikerült egy olyan rendszert kialakítani, amely
lényegében kielégítette a korabeli igényeket.
Az 1975 óta – különösen az 1980-as évtized végén – bekövetkezett változások szükségessé
tették a nomenklatúra felülvizsgálatát, mert a jegyzék nem felelt meg sem a piacgazdaság
követelményeinek, sem a nemzetközi normákra vonatkozó szabályozásnak. (A második
világháború óta ugyanis a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) irányításával több
nemzetközi foglalkozási nomenklatúra született.)
Alapvetően a nemzetközi gyakorlathoz közelítés igényével, hosszas egyeztetés után az ISCO88 nómenklatúrát is figyelembe véve lépett hatályba az új FEOR 1993. január 1-vel, FEOR93 néven, oly módon, hogy egy évig még a régi rendszer is hatályban volt. 1994. január 1-től
kizárólagos használatra alkalmazták a FEOR-93 nomenklatúrát, melyet rövid időn belül
felülvizsgáltak, és kisebb változtatásokkal – 1997. január 1-től volt hatályban.
A nemzetközi foglalkozási nómenklatúra (ISCO-88) – 2003-2008 között történő
felülvizsgálata, továbbá a FEOR utolsó felülvizsgálat óta eltelt több mint tíz évben végbement
jelentős változások a munka világában szükségessé tették a FEOR-93 nómenklatúra
korszerűsítését is. A FEOR-93 felülvizsgálata egy hosszabb, kb. hároméves folyamat volt,
melynek eredményeképpen – szakmai egyeztetés, tesztelés után – 2010 áprilisában jelent meg
a FEOR-08 KSH elnöki közlemény formájában oly módon, hogy a hatályba lépés dátuma
2011. január 1.
Struktúra:
1. szint: 10 foglalkozási főcsoport, egy-számjegyű kód: 0-tól 9-ig
2. szint: 42 csoport, két-számjegyű kód: 01-től 93-ig
3. szint: 116 alcsoport, három-számjegyű kód: 011-től 933-ig
4. szint. 485 foglalkozás, négy-számjegyű kód: 0110-től 9332-ig.
Rövid tartalmi leírás:
A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08) a foglalkozásokat a
tevékenységek szakmai jellegének megfelelően tartalmazza, az adott foglalkozáshoz

szükséges szakképzettség, szakértelem figyelembe vételével kialakított csoportosításban. A
FEOR jellemzői:
 négyszámjegyes decimális rendszer;
 tekintetbe veszi, hogy a piacgazdaságban a felhasználók köre a korábbinál sokkal bővebb,
differenciáltabb, ezért lényegében a vállalható minimumot, a "közös nevezőt" alkotja;
 a foglalkozás vagy munkakör megnevezése és a fő feladatok, valamint a jellemző
munkakörök felsorolása elegendő a rendszer önálló használatához;
 a rendszer jellege nyitott, vagyis lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók az ötödik,
hatodik stb. számhelyen a saját igényeiknek megfelelő további bontásokkal egészítsék ki.
Felhasználási területe: cenzus jellegű felvételek (népszámlálás, mikrocenzus), munkaerőfelmérés, gazdasági szervezetek munkaügyi, személyzeti nyilvántartásai, munkaközvetítés,
pályaválasztási tanácsadás, társadalombiztosítás, munkaügyi kutatók stb.
Kapcsolat nemzetközi osztályozásokkal: alapelveiben, felépítésében követi az érvényes
nemzetközi foglalkozási osztályozás, az ISCO–08 rendszerét, tükrözve a nemzeti
munkaerőpiac szerkezetét.
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