
A ROHDE & SCHWARZ VÁLLALATCSOPORTRÓL  

 
 
A Rohde & Schwarz a rádiótávközlés és a méréstechnika területén nemzetközileg elismert vállalat. 

Több mint 75 éve fejleszt, gyárt és értékesít a beruházási szektor számára széles választékban 

elektronikus termékeket. A vállalat 1933-ban Münchenben dr. Lothar Rohde és dr. Hermann Schwarz 

mérnök-fizikusok által alapított fejlesztő laboratóriumból jött létre, a központ ma is Münchenben van. 

Összesen körülbelül 8400 alkalmazottjával, továbbá leányvállalatokkal és képviseletekkel a világ több 

mint 70 országában jelen lévő Rohde & Schwarz csoport éves üzleti forgalma eléri az 1,6 milliárd 

Eurót. A fejlesztés és gyártás túlnyomórészt Németországban történik, de a vállalat igen erősen 

exportorientált; a teljes üzleti forgalom több mint 75%-a Németországon kívül realizálódik. 

A Rohde & Schwarz a legnagyobb méréstechnikai berendezéseket gyártó vállalat Európában. 

Munkatársai átfogó ismereteinek és innovatív készségének valamint a fejlesztést támogató tulajdonosi 

szemléletnek köszönhetően a Rohde & Schwarz a profiljába tartozó minden üzletágban a világ 

műszaki-technológiai élvonalát képviseli. 

  

Jelenleg a Rohde & Schwarz csoporthoz tartozó cégek az alábbi területeken tevékenykednek: 

• Méréstechnika  

• Műsorszórás  

• Rádióellenőrzés és rádió-helymeghatározás  

• Professzionális rádiótávközlés  

• Szolgáltatások  



A ROHDE & SCHWARZ MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE 
 
A Rohde & Schwarz 1989-ben a gazdasági folyamatok élénkülése következtében döntött úgy, hogy 

közvetlen kereskedelmi képviseletet nyit Budapesten. A Rohde & Schwarz Budapesti Iroda a cég 

ausztriai leányvállalatának a ROHDE & SCHWARZ-Österreich Ges.m.b.H –nak a képviselete, mely az 

alapítás óta igen sokat fejlődött. A kezdetben egy mérnök-üzletkötővel és egy kereskedelmi 

asszisztenssel induló iroda ma Bauer László képviseletvezetővel és 5 munkatársával – 3 mérnök-

üzletkötő és 2 kereskedelmi asszisztens – szolgálja a magyar felhasználók egyre szélesedő igényeit. 

A mérnök-üzletkötők munkájának szerves részét képezi a műszaki tanácsadás, valamint az 

ügyfelekkel való kapcsolattartás során a cég termékskálájának bemutatása. Erre kiváló lehetőséget 

biztosítanak a rendszeresen megrendezésre kerülő szaknapok, szemináriumok, illetve találkozhatunk 

a céggel a szakkiállításokon is. 

Az iroda fontosnak tartja a hazai mérnökképzés támogatását is; 2003-ban adták át hivatalosan a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékén a Rohde & Schwarz Referencialaboratóriumot, 

amely Szombathy Csaba lelkes vezetésével az egyetemi hallgatók oktatása mellett az ipari 

partnereknek is mérési lehetőséget biztosít. 

 

A Rohde & Schwarz és a HAMEG Instruments 
 

A HAMEG Instruments 2005. óta a Rohde & Schwarz leányvállalata, kiegészítve az anyacég 

méréstechnikai kínálatát az alacsonyabb árkategóriájú berendezések világában. Az ügyfelek a 

költséghatékonyabb berendezésektől a csúcsminőségű készülékekig mindenféle méréstechnikai 

eszközt a személyes Rohde & Schwarz értékesítőjüktől szerezhetnek be a világon szinte mindenhol, 

amiből kifolyólag új, mindkét vállalat nevét tartalmazó logó is került ezekre az eszközökre.  

 
 
A Rohde & Schwarz Österreich – Budapesti Iroda elérhetősége: 
 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

Tel.: (1) 412 4460, fax: (1) 412 4461 

rs-hungary@rohde-schwarz.com  

mailto:rs-hungary@rohde-schwarz.com


 

A ROHDE & SCHWARZ KÖZÉP-KELET-EURÓPAI SZERVIZKÖZPONTJA 

 

A közép- és kelet-európai régió szervizközpontjaként a ROHDE & SCHWARZ Hungária Szolgáltató 
Kft. a cégvezető Bauer László és a szervizvezető Bíró Zsolt irányításával a Rohde & Schwarz 

gyártmányú berendezések szervizét, javító, kalibráló, és támogató feladatkörét látja el a 

vállalatcsoport minőségi és technológiai követelményei szerint, valamint más gyártók műszereinek 

kalibrálását is végzi. 

A cég a minőségirányítási rendszerét az ISO 9001:2008 szabvány szerint minősíttette az alábbi 

tevékenységekre: Rádiófrekvenciás és távközlési mérőműszerek javítása, kalibrálása és 
karbantartása. Rohde & Schwarz termékek és rendszerek kereskedelme, javítása, kalibrálása, 
karbantartása. A vállalat a Rohde & Schwarz és más gyártók mérőműszereinek kalibrálását az 

akkreditált kalibráló laboratóriumokra vonatkozó ISO 17025:2005 szabvány folyamatainak és 

előírásainak megfelelően végzi. 

 

A Rohde & Schwarz Hungária Kft. legjelentősebb ügyfelei közé tartoznak a régió  mobiltelefon-

gyártásban tevékenykedő vállalatai, a mobil távközlési valamint a műsorszóró szolgáltatók, hírközlési 

szabályozó hatóságok, rádiófrekvenciás technológiával foglalkozó fejlesztő vállalkozások, elektronikai 

fejlesztő, gyártó és karbantartó cégek,  távközlési infrastrukturát gyártó illetve telepítő vállalkozások, 

oktatási intézmények és kormányzati szervezetek. 



 
 
A szerviz elérhetősége: 
 
Rohde & Schwarz Hungária Szolgáltató Kft. 

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

Tel.: (1) 412 4462, fax: (1) 412 4472 

service.rshu@rohde-schwarz.com  
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