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Group

Reference

Level

vezetés
ügyviteli, üzemgazdasági 

támogató
turisztika pálya és épület fenntartás logisztika kommunikáció jog járművezetés járműműszak IT humán

16

belső ellenőr II;

operatív menedzser;

rendszerszakértő II;

társasági koordinátor;

ügyiratkezelési csoportvezető;

üzemgazdasági csoportvezető; 

üzemgazdasági irányító;

vezérigazgatói tanácsadó

budavári sikló üzemvezető;

különjárati csoportvezető;

turisztikai szolgáltatási csoportvezető;

zugligeti libegő üzemvezető

gondnokolási üzemvezető;

műtárgykarbantartó üzemvezető;

létesítményfenntartási 

üzemvezető;

létesítmény-menedzsment 

csoportvezető;

alagútfenntartási üzemvezető;

pályafenntartási üzemvezető;

pályafelügyeleti csoportvezető;

sínhegesztő üzemvezető;

sínkondíciónáló üzemvezető;

speciális eszközellátó 

üzemvezető;

pályafenntartási fejlesztési 

csoportvezető;

pálya zavarelhárító üzemvezető;

vontatási üzemvezető;

flottamenedzsment 

csoportvezető;

raktározási vezető;

raktározási és 

humánellátó 

csoportvezető;

szállítási üzemvezető

kommunikációs főmunkatárs;

rendezvény csoportvezető;

sajtó csoportvezető

adatvédelmi tisztviselő;

jogtanácsos II.;

projekt jogtanácsos

jármű- és fődarabjavító üzemvezető;

üzemviteli csoportvezető;

járműfenntartó üzemvezető;

járműgazdálkodási csoportvezető;

járműjavító üzemvezető;

járműkarbantartó üzemvezető;

járműtechnológiai és projekt csoportvezető;

járműdiagnosztikai és minőségellenőrzési 

csoporvezető;

villamos jármű üzemviteli csoportvezető;

metró jármű üzemviteli csoportvezető;

 műszaki üzemeltetéstámogató csoportvezető;

metró minőségellenőrzési csoportvezető;

vasúti járműmérnök - kiemelt;

villamos járműfejlesztési és technológiai 

csoportvezető;

villamos minőségellenőrzési csoportvezető;

információbiztonsági felelős;

információbiztonsági tanácsadó;

informatikai tanácsadó II;

telekommunikációs felügyeleti és 

üzemeltetési csoportvezető;

HR szakértő III; 

humánerőforrás csoportvezető;

humánügyi csoportvezető; 

oktatási szakértő;

szakképzési csoportvezető;

15

belső ellenőr I;

közszolgáltatási referens;

minőségbiztosítási referens;

rendszerszakértő I.

szakmai titkár;

üzemgazdasági kontroller

turisztikai üzletfejlesztési koordinátor

alagútfenntartási művezető;

alagútmester - kiemelt;

gondnokolási művezető;

hídfenntartási mérnök;

létesítményfenntartási művezető

pálya és alagútfenntartási 

művezető;

pályafenntartási mérnök - 

kiemelt;

pályamester - kiemelt;

vonali létesítményi művezető;

vontatási művezető;

ellátási irányító;

erőforrás gazdálkodási 

csoportvezető;

speciális eszközellátó 

művezető;

járműüzemeltetési 

mérnök;

jogász-szabályozási;

jogtanácsos I.;

munkajogi koordinátor;

munkajogi jogász  II;

projekt jogász;

AVR szakreferens;

fődarabjavító művezető;

gépjárműtechnológiai mérnök;

járműfenntartási művezető;

járműjavító művezető;

járműkarbantartó művezető;

járműműszaki szakreferens;

járműtechnológiai mérnök - elektromos;

járműtechnológiai mérnök - gépész;

járműtechnológiai mérnök;

termelés programozó;

informatikai tanácsadó I;

IT kontroller;

 rendszerprogramozó II;

rendszerüzemeltető II

HR szakértő II;

humánkoordinátor;

oktatási szakreferens

operatív koordinátor;

szakképzési szakreferens

14

energiaelszámoló II;

forgalmi kontroller;

monitoring munkatárs;

stratégiai munkatárs;

üzemgazdasági koordinátor

sikló műszaki vezető;

turisztikai értékesítési koordinátor;

turisztikai marketing koordinátor

alagútmester;

alagútfenntartási mérnök;

épületfenntartási építőmérnök;

létesítménymérnök;

pályafenntartási mérnök;

pályamester;

szállítási és elosztási 

koordinátor; 

üzemeltetési koordinátor

kommunikációs munkatárs;

kreatív munkatárs;

muzeológus munkatárs; 

nemzetközi utaztatási 

munkatárs;

rendezvényszervező;

tájékoztatási referens;

ügyfélkapcsolati munkatárs

gépjárműfenntartási mérnök;

gépjárműfenntartási üzemmérnök;

járműfenntartási mérnök;

járműfenntartási mérnök - elektromos;

járműfenntartási mérnök - gépész;

járműgazdálkodási mérnök;

vasúti járműszerelő - műszakvezető;

vezető vasúti jármű minőségellenőr;

rendszerprogramozó I;

rendszerüzemeltető I.

HR szakértő I.

humánrészleg irányító;

munkaügyi kapcsolatok munkatárs II.

oktatási koordinátor;

oktatásszervező II; 

szociális főelőadó;

tanműhelyvezető

13

gondnok;

irattárvezető;

működési koordinátor;
turisztikai üzletfejlesztési munkatárs vonali üzemeltetési koordinátor;

raktárirányító;

veszélyes áru ügyintéző ügyfélkapcsolati koordinátor

adatvédelmi referens;

jogi előadó,

 munkajogi jogász I.

autóbuszvezető - területvezető;

trolibuszvezető - területvezető;

közúti vasútijármű vezető - 

útvonalcsoportvezető

gépjármű elektronikai szerelő szakoktató;

gépjármű műszaki ellenőr

gépjárműfenntartási technológus;

járműgazdálkodási munkatárs;

gépjárműszerelő - csoportvezető;

gépjárműszerelő szakoktató;

gépjárművillamossági szerelő csoportvezető;

járműalkatrész- és fődarabszerelő - csoportvezető;

járműfényező szakoktató;

karosszérialakatos szakoktató;

tanműhelyi gyakorlati oktató;

vasúti jármű minőségellenőr;

vasúti járműszerelő - csoportvezető;

vasúti járműszerelő - műszakvezető helyettes;

vasúti járműszerelő - zavarelhárítási csoportvezető;

rendszergazda

HR előadó;

menetkedvezményi előadó;

munkaügyi előadó;

oktatásszervező I;

szociális előadó;

12

energia elszámoló I;

menedzser asszisztens;

panaszügyi és közszolgáltatási 

előadó;

üzemviteli munkatárs;

libegő műszakvezető diszpécser;

libegő peronügyeletes - diszpécser;

sikló műszakvezető diszpécser;

sikló műszerész diszpécser;

turisztikai szolgáltatási előadó

alagútfenntartási csoportvezető;

alagútfenntartási technikus;

hídfenntartási technikus;

létesítménytechnikus;

pálya zavarelhárító;

pályafenntartási technikus;

vasúti munkavezető;

vonali létesítmény ellenőr;

vontatási csoportvezető

gépjármű ügyintéző;

gépjármű szervizelési 

ügyintéző;

gépkocsivezető - 

speciális;

raktárvezető;

szállítási diszpécser

követeléskezelő

autóbusz- és trolibuszvezető;

autóbuszvezető;

autóbuszvezető - garázsmester;

autóbuszvezető /különjárati/;

fogaskerekű vasútijármű vezető;

földalatti vasútijármű vezető;

közúti vasútijármű vezető;

metró járművezető-mozgató járművezető 

(M4);

metró motorkocsivezető II;

metró motorkocsivezető I;

trolibuszvezető;

trolibuszvezető - garázsmester;

gépjármű minőségellenőr;

gépjárműfenntartási üzemtechnikus;

gépjárműszerelő - specialista;

gépjárműszerelő - troli vonali szerelő;

gépjárműszerelő - vonali szerelő;

jármű fődarab és alkatrész anyagvizsgáló;

 járműalkatrész- és fődarab szerelő - kiemelt;

járműfenntartási technikus - elektromos;

járműfenntartási technikus - gépész;

járműfenntartási üzemtechnikus;

karosszéria lakatos - csoportvezető;

vasúti járműszerelő - kiemelt;

vasúti járműszerelő - specialista;

vasúti járműszerelő - zavarelhárítási vonali szerelő;

IT ügyfélszolgálati munkatárs

humánügyi előadó;

munkaügyi kapcsolatok munkatárs I.; 

oktatástechnikus;

11b titkárnő

kitérőlakatos;

pályafenntartási vasúti 

járműszerelő;

pályamunkás - tolatásvezető;

tolatásvezető;

vonatvezető csoportvezető

gépjárműszerelő - troli;

jármű alkatrész és fődarabszerelő - komplex;

vasúti járműszerelő - komplex; 

zavarelhárítási telephelyi diszpécser

könyvtáros;

11a
irattáros;

panaszügyi előadó;

sikló műszerész;

sikló peronügyeletes - pénztáros

ács-állványozó;

alagútgondozó;

asztalos;

burkoló;

festő és mázoló;

kőműves;

pályamunkás - sínhegesztő;

pályamunkás - vasúti 

járművezető;

síncsiszoló gépész;

üveges;

üzemi karbantartó;

vezeték és csőhálózatszerelő;

vonalgondozó

anyagigénylő, -

nyilvántartó;

anyag és eszköz 

nyilvántartó;

raktáros;

szállítási ügyintéző; 

autóbuszvezető - garázs;

autóbuszvezető -gyakornok, 

diesel mozdonyvezető;

közúti vasútijármű vezető - kocsiszíni;

síncsiszoló-járművezető;

tehergépkocsi és kétéltű járművezető;

trolibuszvezető - garázs;

vasúti járművezető (TVG, vasútépítő 

jármű);

vonatvezető;

felületkezelő;

gépi anyagmegmunkáló;

gépjárműszerelő;

gépjárműszerelő - mechatronikus;

gépjárművillamossági szerelő;

hegesztő (specialista);

járműalkatrész- és fődarabszerelő - elektromos;

járműalkatrész- és fődarabszerelő - mechanikus;

járműalkatrész- és fődarabszerelő;

járműasztalos;

járműfényező - felületkezelő;

járműkárpitos;

karosszéria lakatos;

vasúti járműszerelő - elektromos;

vasúti járműszerelő - mechanikus;

villamos zavarelhárítási járművezető;

10
adminisztrátor;

 létesítményüzemeltető

libegő peronügyeletes;

sikló peronügyeletes

pályamunkás;

alagúti munkás;

pályamunkás - lángvágó;

anyag- és eszközkezelő;

autóbuszvezető - tanuló;

diesel mozdonyvezető - tanuló;

földalatti vasútijármű vezető tanuló;

gépkocsivezető;

közúti vasútijármű vezető - tanuló;

metró motorkocsivezető tanuló;

tehergépkocsi vezető;

tehergépkocsi és kétéltű járművezető- 

tanuló;

trolibuszvezető - tanuló;

gépjármű gumiszerelő, -javító;

könnyűgép kezelő;

9
adatrögzítő;

iratkezelő

8
alagúti munkás - betanított;

pályamunkás - betanított

gépjármű zsírzó - olajzó;

gépjárműszerelő - betanított;

jármű alkatrész és fődarabszerelő - betanított;

járműtakarító, -mosó;

mosónő;

szennyvízkezelő;

vasúti járműszerelő - betanított

vasúti járműszerelő  - zavarelhárítási betanított

7 kézbesítő
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15

14

13

12

11b

11a

10

9

8

7

gazdaság, pénzügy forgalom
épületgépészet, mozgólépcső, 

műszaki üzemeltetés
biztosító-, hírközlő berendezés biztonság, védelem beszerzés beruházás, fejlesztés áram általános műszaki

adózási szakértő;

kontrolling csoportvezető;

bérszámfejtési csoportvezető;

bérszámfejtési szakértő; 

elemző közgazdász;

eszközelszámolási csoportvezető;

gazdasági szakértő;

gazdálkodási csoportvezető;

könyvelési csoportvezető;

leltározási és seljetezési csoportvezető;

módszertani csoportvezető;

pénzügyi ellenőrző csoportvezető;

pénzügyi szakértő;

szállítói folyószámla csoportvezető;

számviteli szakértő;

társadalombiztosítási csoportvezető;

tervezési és elemzési csoportvezető;

vevői számlázási csoportvezető; 

felszíni zavarelhárítási és ellenőrzési csoportvezető;

fogaskerekű vasút üzemeltetési csoportvezető;

forgalmi koordinációs csoportvezető;

forgalmi üzemviteli mérnök - kiemelt;

metró forgalmi üzemviteli csoportvezető;

villamos forg. üzemviteli csoportvezető;

metró forgalmi oktatási csoportvezető;

metró forgalom előkészítő csoportvezető;

villamos forgalom előkészítő csoportvezető;

forgalomfelügyeleti irányító;

forgalomirányítási üzemvezető;

forgalom-lebonyolítási csoportvezető;

forgalomtechnikai és koordinációs irányító;

forgalomtervezési csoportvezető; 

fődiszpécseri csoportvezető;

szállítási és vonali üzemeltetési csoportvezető;

tabulátorfelügyeleti csoportvezető;

villamos diszpécseri csoportvezető;

vonalműszaki csoportvezető;

vonatközlekedési üzemvezető; 

épületgépészeti üzemvezető;

metró üzemeltetéstechnológiai 

csoportvezető;

műszaki üzemeltetési 

üzemvezető;

mozgólépcső javító üzemvezető;

mozgólépcső karbantartó 

üzemvezető 

biztosítóberendezési üzemvezető;

hibaelhárító üzemvezető;

hírközlési és karbantartó üzemvezető;

jelzőberendezési üzemvezető;

vonatbefolyásolás pályamenti üzemvezető;

vonatbefolyásolás járműfedélzeti üzemvezető;

baleseti és kárügyintézési 

csoportvezető;

helyszínelői csoportvezető;

költségell. és lét.bizt. csoportvezető;

közp. és közúti munkavéd. 

csoportvezető;

megfelelési szakértő II;

metró polgári védelmi csoportvezető;

üzletbiztonsági szakértő;

vagyonvédelmi ellenőrzési 

csoportvezető;

vállalatbiztonsági főmunkatárs;

metró vasútbiztonsági csoportvezető;

vállalatbiztonsági csoportvezető;

vasúti munkavédelmi csoportvezető;

villamos vasútbiztonsági csoportvezető

építési beruházás beszerzési 

csoportvezető;

beszerzés terv és nyilvánt 

csoportvezető;

beszerzési csoportvezető;

közbeszerző II.;

szerződésmenedzsment 

csoportvezető;

beruházás tervezési és monitoring csoportvezető;

DBR projektvezető mérnök;

építmény beruházási csoportvezető;

hajó üzemfejlesztési csoportvezető;

kikötő és komp üzemfejlesztési csoportvezető;

nyomvonalas infrastruktúra és eszközberuházási 

csoportvezető;

projekt kommunikációs irányító;

projekt minőségirányítási referens;

projekt pénzügyi-számviteli főmunkatárs;

projektvezető

áramátalakító üzemvezető;

áramellási zavarelhárító üzemvezető;

erőátviteli és világítási üzemvezető;

felsővezeték és kábel üzemvezető;

energiagazdálkodási csoportvezető;

energiairányítási csoportvezető;

értékesítést támogató csoportvezető;

karbantartó üzemvezető;

infrastruktúra mérnök - kiemelt;

ingatlan-nyilvántartási és 

helyiséggazdálkodási csoportvezető.;

jármű beruházási és fejlesztési 

csoportvezető;

műszaki ügyviteli csoportvezető;

műszaki főmunkatárs;

műszaki szakértő;

műszaki titkár

adózási munkatárs II;

bérszámfejtési munkatárs III.

kontroller II.;

pénzügyi munkatárs III.;

projekt kontroller II.;

számviteli munkatárs III.;

TB szakértő

forgalmi üzemi rendszermérnök;

forgalomtechnológiai mérnök;

fődiszpécser;

MILLFAV központi forgalmi menetirányító;

metró központi forgalmi menetirányító

épületgépészeti művezető;

műszaki üzemeltetési művezető;

mozgólépcső művezető

biztosítóberendezési művezető;

biztosítóberendezés rendszermérnök;

hírközlési- és jelzőberendezés mérnök;

hírközlési és karbantartó művezető;

hírközlési művezető;

járműfedélzeti biztosítóberendezés művezető;

jelző- és biztosítóberendezési művezető;

jelzőberendezési művezető

balesetelemző és megelőzési 

koordinátor;

biztonsági főelőadó;

katasztrófavédelmi referens;

megfelelési szakértő I;

tűzvédelmi főelőadó;

vagyonvédelmi koordinátor II;

vasútbiztonsági revizor;

vasútbiztonsági szakértő;

védelmi főelőadó; 

védelmi szakreferens;

közbeszerző I.

ár/költségszakértő;

beruházás gazdasági referens;

beruházás tervezési referens;

épület és különleges gépész főmunkatárs;

esélyegyenlőségi munkatárs;

gépész projektmérnök;

műszaki ellenőr;

nemzetközi koordinátor;

projekt dokumentációs referens;

projekt gazdasági munkatárs;

projekt informatikai rendszerüzemeltető;

projekt pénzügyi kontroller;

projekt számviteli főmunkatárs;

projektmérnök;

projekt titkárságvezető;

rendszer projektmérnök;

rendszer villamos projektmérnök;

szerkezetépítő és építész projektmérnök;

villamos projektmérnök; 

projekt pénzügyi főmunkatárs; 

projekt műszaki kontroller

áramellátási koordinációs csoportvezető;

áramellátási művezető;

energetikus II.;

folyamatellenőr;

hatósági kapcsolattartó;

helyiséggazdálkodó- nyilvántartó;

infrastruktúra mérnök;

ingatlan üzemeltető;

ingatlanhasznosítási referens;

karbantartási folyamatszakértő;

környezetvédelmi mérnök; 

környezetvédelmi szakértő;

közlekedési főmunkatárs;

metró rendszerüzemeltető mérnök;

bérszámfejtési teamvezető;

kontroller I.;

pénzügyi munkatárs II.;

projekt kontroller I.

TB munkatárs III.

Block-post járműtelepi forgalmi szolgálattevő;

forgalmi informatikai koordinátor;

forgalmi koordinátor;

forgalmi szakreferens;

forgalmi üzemviteli mérnök;

központi diszpécser;

menetrendszerkesztő;

metró központi forgalmi operátor II;

MILLFAV forgalmi szolgálattevő II;

vasútszakmai oktató - elméleti;

vasútszakmai oktató - elméleti-gyakorlati;

metró épületgépészeti 

üzemmérnök;

metró műszaki diszpécser;

mozgólépcső üzemmérnök;

üzemeltetési üzemmérnök

biztosítóberendezés üzemmérnök;

hírközlési üzemmérnök;

járműfedélzeti biztosítóberendezés 

üzemmérnök

baleseti helyszínelő;

vagyonvédelmi koordinátor I;

vállalatbiztonsági referens;

beszerzési koordinátor;

beszerző.

központi beszerzés támogató II;

szerződéskötési koordinátor

hajózási vonaljárati és táj. koordinátor;

ingatlannyilvántartó geodéta;

projekt menedzser

áramellátási mérnök;

energia diszpécser

értékesítési referens;

hatósági referens;

ingatlanhasznosító;

műszaki koordinátor;

terv- és rajztár kezelő;

környezetvédelmi munkatárs

adózási munkatárs I;

bérszámfejtési munkatárs II.;

eszközelszámolási munkatárs II.;

kontrolling munkatárs;

pénzügyi munkatárs I.;

számviteli munkatárs II;

TB munkatárs II.

forgalmi elemző;

forgalmi ellenőr;

forgalmi oktatásszervező;

forgalmi technológus;

gépjármű forgalmi oktatótiszt;

járműtelepi forgalmi szolgálattevő;

metró járművezető instruktor;

metró központi forgalmi operátor I;

MILLFAV műszakvezető diszpécser;

MILLFAV járművezető instruktor;

metró műszakvezető diszpécser;

üzemviteli zavarelhárító;

vasútszakmai oktató - gyakorlati;

villamos forgalmi vezető diszpécser;

metró műszaki operátor;

mozgólépcső minőségellenőr;

biztosítóberendezés műszerész - 

csoportvezető;

hírközlő berendezés műszerész 

csoportvezető;

hírközlő berendezés rendszergazda - 

csoportvezető;

hírközlő és jelzőberendezés műszerész 

csoportvezető;

járműfedélzeti biztosítóberendezés műszerész - 

csoportvezető;

jelzőberendezés műszerész - csoportvezető

baleseti- és kárügyintéző;

baleseti helyszínelő-tanuló;

biztonsági előadó;

munkavédelmi előadó; 

anyagellátási koordinátor;

beszerző gyakornok.;

központi beszerzés támogató I.

energia operátor;

vezető elektrikus;

érintésvédelmi csoportvezető;

villamos biztonságtechnikai 

szabványossági felülvizsgáló 

csoportvezető

értékesítési munkatárs;

infrastruktúra koordinátor;

infrastruktúra műszaki ellenőr;

műszaki berendezések minőségellenőr;

pályakezdő mérnök

bérszámfejtési munkatárs I.;

pénzügyi ügyintéző;

számviteli munkatárs I;

TB munkatárs I.

fogaskerekű forgalmi diszpécser;

forgalmi előadó;

forgalom előkészítő;

menetrendszerkesztő - gyakornok

metró forgalom előkészítő II. 

forgalomtechnikus;

metró központi utasforgalom-irányító diszpécser;

metró forgalmi szolgálattevő;

metró kocsiszíni diszpécser;

MILLFAV forgalmi szolgálattevő I. 

MILLFAV térfelvigyázó;

telephelyi diszpécser;

üzemviteli zavarelhárító-tanuló;

villamos forgalmi diszpécser

metró csőhálózat karbantartó 

csoportvezető;

metró épületgépészrti technikus;

metró különlegesgép karbantartó 

csoportvezető;

metró légtechnikai karbantartó 

csoportvezető;

mozgólépcső üzemtechnikus;

mozgólépcső szerelő - 

csoportvezető;

biztosítóberendezés műszerész - kiemelt;

biztosítóberendezés műszerész - specialista;

hírközlési- és jelzőberendezés technikus;

hírközlő berendezés műszerész - kiemelt;

hírközlő berendezés műszerész - specialista;

hírközlő berendezés rendszergazda;

hírközlő és jelzőberendezés műszerész;

járműfedélzeti biztosítóberendezés műszerész - 

specialista;

jegykezelő automata karbantartó műszerész - 

csoportvezető;

jelzőberendezés műszerész - kiemelt;

jelzőberendezés műszerész - specialista;

emelőgép ügyintéző;

polgári védelmi előadó

beszerzés támogató;

beszerzési előadó; 

szerződéskötési előadó 

hajózási műszaki felülvizsgáló;

projektasszisztens

áramellátási műszaki előadó;

áramellátási technikus;

áramellátási zavarelhárító;

automatika műszerész csoportvezető;

elektrikus;

dieselgépész csoportvezető;

felsővezeték szerelő - csoportvezető;

kábelszerelő - csoportvezető;

távvezérlő műszerész - csoportvezető

villamos berendezés szerelő - 

csoportvezető;

villamos biztonságtechnikai 

szabványossági felülvizsgáló;

villanyszerelő csoportvezető

energetikus I.;

műszaki asszisztens

forgalmi és műszaki ügyintéző;

metró állomási diszpécser - járművezető;

metró állomási forgalmi szolgálattevő

felvonószerelő;

metró műszaki ügyeletes II;

mozgólépcső szerelő - komplex;

biztosítóberendezés műszerész;

hírközlő berendezés műszerész;

járműfedélzeti biztosítóberendezés műszerész;

jelzőberendezés műszerész;

felsővezeték szerelő - kiemelt;

kábelszerelő - kiemelt;
műszaki ügyintéző;

bérszámfejtési ügyintéző;

eszközelszámolási munkatárs I.;

forgalmi ügyintéző;

metró állomási diszpécser;

metró forgalom előkészítő I.;

MILLFAV peronőr II;

tabulátorkezelő;

gumikorlát specialista;

metró csőhálózat karbantartó;

metró különlegesgép karbantartó;

metró légtechnikai karbantartó;

mozgólépcső szerelő- elektromos;

mozgólépcső szerelő- 

mechanikus

jegykezelő automata karbantartó műszerész; beszerzés lebonyolító

akkumulátor karbantartó csoportvezető;

automatika műszerész;

másodelektrikus;

diesel gépész;

kábelszerelő;

távvezérlő műszerész;

villamos berendezés szerelő;

villanyszerelő (világítás és erőátvitel);

villanyszerelő;

üzemi villamossági szerelő

metró állomási diszpécser tanuló;

 metró forgalmi szolgálattevő tanuló;

metró állomási diszpécser - járművezető tanuló;

MILLFAV peronőr I.;

tabulátorkezelő-tanuló

felvonószerelő - gyakornok;

metró műszaki ügyeletes I;

mozgólépcső szerelő - gyakornok;

vulkanizáló

biztosítóberendezés műszerész - gyakornok;

hírközlő berendezés műszerész - gyakornok;

járműfedélzeti biztosítóberendezés műszerész - 

gyakornok;

jelzőberendezés műszerész - gyakornok

beszerzési ügyintéző

akkumulátor karbantartó;

betanított elektrikus;

felsővezeték szerelő; emelőgépkezelő;

számviteli iratkezelő forgalmi adatrögzítő

  

váltóőr;

MILLFAV peronőr - tanuló

metró csőhálózat karbantartó - 

betanított;

mozgólépcső szerelő - betanított

jelzőberendezés szerelő - betanított;

hirközlőberendezés szerelő - betanított;

biztosítóberendezés szerelő - betanított

felsővezeték szerelő - betanított;

kábelszerelő - betanított;

segédelektrikus;

távvezérlő műszerész - betanított

villanyszerelő - betanított

általános betanított karbantartó;

takarító


