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Hello,
mi vagyunk
a Commsignia.

A közlekedés kooperatívvá
tételén dolgozunk.
Termékeink a járművek és környezetük
közötti vezeték nélküli kommunikációt
és együttműködést segítik ’Vehicle-to-
Everything’ (V2X) technológiával. 



Intenzív növekedési fázisban vagyunk, ennek minden 
előnyével és kihívásával.
Elsősorban fejlesztőket és tesztelőket keresünk, de

mindenképp beszélgessünk!

ha szeretnéd munkáddal biztonságosabbá tenni a 
közlekedést,
ha nem ijedsz meg attól, ha valamire nincs, 
folyamat, hanem inkább segítesz kialakítani egyet,
ha egy barátságos és inspiráló környezetben 
szeretnél dolgozni,
ha szeretnél új, kialakuló technológiákkal 
foglalkozni

Kiket keresünk?



Mit kínálunk?
versenyképes fizetést
cafeteriát, 
egészségbiztosítást
személyes szakmai 
fejlődésedre fordítható 
dedikált időt - havi 2 nap
rugalmas munkaidőt
munkád kézzelfogható 
eredményét
hibrid munkavégzés 
lehetőségét



Járművekbe utólagosan szerelhető eszköz.

A kereszteződésekben és csomópontokban 
telepített eszköz.

OBU Onboard unit

Roadside unitRSU

Hardware
termékeink

Hey!



A kereszteződésekben és csomópontokban 
telepített eszköz.

Yo!



Amikre igazán
büszkék vagyunk:

Legnagyobb projektünk Las Vegasban található. 
A mi V2X megoldásunk szolgáltatja a városban 
közlekedő önvezető busz számára a közlekedési 
információkat, mely alapján a fedélzeti rendszer 
döntéseket tud hozni. 
Ez a jelenleg működő legnagyobb okosváros 
projekt Amerikában! 

2019-ben kaptunk egy 11 millió dolláros befektetést!

A Forddal közösen fejlesztünk egy rendszert ami növeli a 
gyalogosok biztonságát.

https://mobilarena.hu/hir/a_mobiljuk_miatt_fogjak_eszrevenni_a_fordok_a_gyal.html
https://forbes.hu/uzlet/commsignia-11-millio-dollaros-befektetest-kapott-a-commsignia-meno-amerikai-es-europai-befektetoktol/


önvezetés ITS linux
autóipar innováció
V2X smartcity darts
szabványosítás java
kutatás sciencepark
csokismüzli globális

A sikertörténetünket most írjuk,
legyél te az egyik főszereplő

a legjobb sztorikban!

“Minden nap,
amikor bejövünk dolgozni,

egy kicsit biztonságosabbá válik
a közlekedés.”



önvezetés ITS linux
autóipar innováció
V2X smartcity darts
szabványosítás java
kutatás sciencepark
csokismüzli globális

V2X = V2V + V2I + V2P + V2N
Vehicle to Vehicle + Infrastructure + Pedestrian + Network

Segítségével a járművek biztonsági riasztásokat és
forgalmi információkat kapnak vagy osztanak meg.

Célja elsődlegesen a balesetek megelőzése és a
forgalom hatékonyságának növelése.

De mi is az a V2X?



Nézd meg a videóink!

Milyen nálunk
dolgozni?

https://youtu.be/CsQPmvHCe2s
https://youtu.be/-AK5T2h6Ko4
https://youtu.be/G-8yrSje8uo
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