
258 
 

Dr. Hegedűs Ernő – Fröhlich Dávid 

AZ R/7 RÁDIÓÁLLOMÁS ÉS A CSONKA ÁRAMFEJLESZTŐK   
GYÁRTÁSÁNAK ÉS KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SEREGLOVASSÁG HÍRADÓ-
ESZKÖZEINEK ÜZEMELTETÉSÉRE (1927-1945) 

Absztrakt 

A cikk bemutatja a Magyar Királyi Honvédség tábori rádióinak és az ezek áramellátá-
sához alkalmazott áramfejlesztőinek fejlesztését és gyártását 1927-től a második 
világháború végéig. Tárgyalásra kerül a Csonka Gépgyár és az Egyesült Izzó Rt. ha-
diipari kapacitásainak fejlődése, illetve a magyar hadigazdaság mozgósítása és a 
hadiipar fejlesztése a vizsgált időszakban. 1939 és 1942 között a magyar haderőfej-
lesztés folyamataira jellemző jelenség, a gépesítettség alacsony foka is a vizsgálat 
tárgyát képezi, mivel ez a tényező jelentős kihívás elé állította a mozgó hadviselés 
körülményei között is hatékony rádiórendszereket előállítani kívánó gyártókat és fej-
lesztőmérnököket.  

Kul csszavak : katonai rádió, áramfejlesztő, hadiipar, híradócsapatok, lovasság 

 

Bevezetés 

A Magyar Királyi Honvédségre - leginkább az 1939 és 1942 közötti időszak-
ban - jellemző jelenség a gépesítettség alacsony foka számos, a hadfelszerelésekkel 
kapcsolatos technikai problémához vezetett. 1938-tól a magyar haderő mobilizálása 
érdekében különböző mozgékony szervezeti elemeket – gépkocsizó- és harckocsizó 
dandárokat, valamint lovasdandárokat – szerveztek. Az erőforrások és a hadiipari 
kapacitások szűkössége következtében a honvédségi gyorsfegyvernemi (gépkocsi-
zó, lovas és kerékpáros dandárok) magasabb-egységeinek csak egy töredékét jelle-
mezte gépesített szervezeti struktúra. A haditechnikai- és szervezetfejlesztés során a 
gépkocsizóból 1941-re lényegében harckocsizóvá átszervezett két dandár állomá-
nyában a gyalogzászlóaljak többségét tehergépkocsikkal mobilizálták, a sereglovas-
ság dandárjai azonban továbbra is nélkülözték a gépesítést. Ez gondot jelentett a 
hatékony híradórendszer létrehozásakor, hiszen csak a gépkocsizó dandárok rádió-
berendezéseit tudták a megfelelő áramellátást biztosító tehergépkocsira telepíteni, a 
lovasságét nem. A lovasságnál a rádió-berendezéseket 1942-ig országos járművekre 
(lovas szekerekre) telepítették, ami – a jelentős mértékű rázkódás mellett – az áram-
ellátás problémájának megoldatlanságát is felvetette. Az ólomakkumulátorok ugyanis 
csak korlátozott ideig bírták a rázkódást. A mobil műveletek során a megfelelő, ráz-
kódásálló akkumulátorok rendszeresítését követően továbbra is felmerült a hosszú 
idejű áramellátás biztosításának követelménye a nagytávolságú, hosszú időtartamú 
lovassági meneteknél. A hatékony rádió-összeköttetést végül a lovasság alakulatai-
nál is megoldották a szakemberek olyan módon, hogy a rádiók mellé benzinmotoros 
áramfejlesztőt rendszeresítettek. 
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1. A híradás rendszere a sereglovasság szervezeti elemeinél 

A magyar sereglovasság alakulatai korszerű harctámogató és harcbiztosító ele-
mekkel rendelkeztek, így páncélos és páncélvadász alegységekkel, rohamlöveg osz-
tályokkal, könnyű tábori, páncéltörő és légvédelmi tüzérséggel, utász- és híradó-
alakulatokkal.  

1938 februárjában a Magyar Királyi Honvédség csapatainál dandáronként egy hír-
adószázad, míg zászlóaljanként egy távbeszélőszakasz biztosította a csapatok hír-
adását. A híradás rendszerét vezetési és csapathálózatra tagolták. A hálózatok hatá-
ra az ezredparancsnokságok vonalában volt. A vezetési hálózatot a híradócsapat 
telepítette és szolgálta ki, míg a csapathálózatért a gyalogsági, lovassági és tüzér 
távbeszélőszakaszok (csapattávbeszélők) feleltek. Ők nem is tartoztak a híradókhoz, 
saját fegyvernemi jelzéseiket viselték, és kiképzésük is saját egységeiknél történt.1  

1938-tól a lovasdandárok  alárendeltségében tevékenykedett egy-egy lovas hír-
adószázad . 1942-ben ezeket feloszlatták. Egy szakasza megmaradt, mint 
ezredközvetlen, immár korszerűbb rádiókkal felszerelve. A másik szakasza, mint rá-
diós szakasz, osztályközvetlen lett. Ilyen módon javult a huszárosztályok híradó biz-
tosítása. Ugyanakkor a rádió-berendezéseket továbbra is zömében országos jármű-
veken szállították.  

Az 1944-es hadrend szerint a lovashadosztály egy híradós századdal rendelke-
zett. 2 Később azonban már az 1. huszárhadosztály állományába tartozott az 1. gép-
kocsizó híradó-zászlóalj is, ahol a rádióállomások elhelyezésére már tehergépkocsi-
kon került sor. 1944-ben az 1. tábori póthuszárezred állományába egy híradószakasz 
tartozott, itt a rádiókat még mindig országos járműveken szállították. Elmondható te-
hát, hogy a sereglovasság rádióállomásait többségében a háború szinte teljes időtar-
tama alatt szekerekről üzemeltették. 

 

2. A rádióállomások és áramfejleszt ők gyártásának hadiipari háttere  

2.1. A magyar hadigazdasági mozgósítás és a hadiipar termelésének felfuttatása 

A magyar gazdaságot és hadiipart 1918-1936 között az I. világháború utáni újjá-
építés, a Trianon okozta politikai-gazdasági sokk, majd a gazdasági válság bénította, 
miközben a Szövetséges Ellenőrző Bizottság által betartatott tiltó intézkedések is 
korlátozták. Azonban a magyar iparmozgósítás eredményei 1938-tól 1943-ig már 
jelentősek voltak.  

A magyar gazdaság az 1936-37-es évet jól zárta, a nemzeti jövedelem 10,7 %-al 
nőtt. Ezzel lehetőség kínálkozott a haderőfejlesztési program elindítására.3 A magyar 
hadiipar háborús felkészítését 1938-tól a hazai lehetőségek megjelenésével, illetve a 
nemzetközi biztonságpolitikai helyzet feszültté válásával összhangban, továbbá a 

                                                           
1 Bán Attila: A magyar híradócsapat (a postagalambtól az elektroncsőig) In.: Ravasz István (szerk.): 
És újfent hadiidők! (avagy: a „boldog békeidők” nem térnek vissza) 1939-1945. Petit Real Kk. Buda-
pest, 2005. 206-207. o. 
2 Bán Attila: A magyar híradócsapat (a postagalambtól az elektroncsőig) In.: Ravasz István (szerk.): 
És újfent hadiidők! (avagy: a „boldog békeidők” nem térnek vissza) 1939-1945. Petit Real Kk. Buda-
pest, 2005. 206-207. o. 
3 Horváth Csaba - Lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet 1941. április. Puedlo, Budapest, 2002. 9. o. 
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magyar revíziós törekvéseknek megfelelően megkezdték. A kormány elfogadta a ka-
tonai vezetés által benyújtott tervet és 1000 millió pengőt biztosított haderőfejlesztési 
célokra, amit 5 év alatt használhattak volna fel. Az 1938. évi 20. tc. értelmében 600 
millió peng őt közvetlenül a hader ő fejlesztésére, míg 400 milliót az ország hadi-
iparának és védelmi infrastruktúrájának  növelésére szántak . A törvény felhatal-
mazta a kormányt, hogy adók kivetésével és kölcsönök felvételével teremtse meg a 
szükséges pénzügyi fedezetet.  

A magyar hadiipar felfutása 1938-ban vette kezdetét, majd 1939-ben, a háború ki-
törésekor, haladéktalanul megkezdték a gazdaság mozgósítását is. A mozgósítás 
intenzív volt. Az 1939. II. tc. alapján a jelentősebb üzemeket szinte kivétel nélkül 
hadiüzemmé nyilvánították.4 Munkahelyhez kötötték a munkásokat, tisztviselőket. A 
munkaerő szükség szerinti kényszer-átcsoportosítását is lehetővé tették. A haditer-
melést folytató üzemek élére teljhatalommal rendelkező katonai parancsnokokat ne-
veztek ki. Az állam háborús kiadásai átlagosan a nemzeti jövedelem 25%-át tették ki 
évenként.5 A mozgósított magyar hadiipar 1943-ra érte el termelési csúcsát, de már 
1941-ben – a Szovjetunió elleni haditevékenység megkezdésekor – is jelentős ter-
melési értékeket mutatott fel. A nehézipar 1943-ban 35%-kal termelt többet, mint az 
utolsó békeévben. A bauxittermelés az 1938-as szintről 1943-ig 200%-ra, a szénbá-
nyászat a nyolcszorosára, az olajkitermelés - az 1937-től meginduló kőolajfeltárások 
(Budafa, Lovászi, Hahót, Lendva-Újfalu) nyomán - a tizenhatszorosára nőtt.6 A növe-
kedési tendenciák értékelésekor figyelembe kell venni, hogy az üzemek számának 
növekedéséhez – az iparmozgósítás és a beruházási programok mellett - a vissza-
csatolt területek is hozzájárultak. 

2.2. A katonai rádiók gyártó-kapacitásának alakulása 

Az 1874-ben távírógépgyártó műhelyéből kifejlődött, majd 1896-ban részvénytár-
sasággá alakult Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.  Újpest ipari területén ala-
kította ki telephelyét 1901-ben. A gyár 1906-ban megvásárolta a wolframszál előállí-
tására vonatkozó szabadalmat és megkezdte az izzók gyártását. Hamarosan megin-
dult a villanykörték szállítása az Osztrák-Magyar Monarchia egész területére. A ké-
sőbbiekben újabb szabadalmakkal továbbfejlesztett izzólámpa az egész világon el-
terjedt. Mindez az Egyesült Izzó jelentős fejlődését hozta magával, olyannyira, hogy 
az amerikai Western Electric 1912-ben betársult a vállalatba. Az Egyesült Izzó elekt-
roncsövével építették 1917-ben az első katonai rádiókat „KLERA” néven (a Telefon-
gyárak Rt-nél.) Később gyártási és fejlesztési területe már az erősáramú elektrotech-
nikára is kiterjedt. Az Egyesült Izzó 1922-ben alapította meg később nemzetközi hí-
rűvé vált kutatólaboratóriumát. Élére a műegyetem Kémiai Technológiai Tanszék ve-
zetője került. A két világháború között az Egyesült Izzó budapesti gyárának kutató 
laboratóriumaiban több kutató az erősáramú elektrotechnikához nem kapcsolódó 
területeken is jelentős eredményeket ért el. Több itt született szabadalom bejelentése 
segítette a húszas évek végétől gyártott elektroncsövek elterjedését. A cég 1925-tő l 
készített rádiókat , amelyek gyártását és fejlesztését a posta és a haderő egyaránt 
szorgalmazta. 1932-ben a General Electric szerzett meghatározó részesedést a cég-

                                                           
4 Turcsányi Károly: A hadiipari termelés igény-kielégítési problémái az európai hadszíntéren szemben 
álló haderők szempontjából (1939-1945), Budapest, Katonai Logisztika, 2008. 2. szám, 111. o.  
5 Ravasz István: Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a 20. századi világháborúban 1914 – 
1945. Puedlo Kiadó, Budapest, 2000. 122. o. 
6 Szabó Péter - Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-1943. Puedlo kiadó, 
Budapest, 2001. II. k. 237. o.  
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ben. A rádiócs őgyártás az 1925 és 1939 közötti másfél évtizedben megt ízszere-
ződött. 7 A rádiócsövek 75-80%-át exportálták. A háborús években ugrásszerűen 
növekedett az igény a katonai rádiók iránt. 1943-ban már több mint 200000 csövet 
szállított az Egyesült Izzó katonai rádiókhoz a hazai és a szövetséges haderők szá-
mára is.8 1942-től már katonai célú lokátorfejlesztéseket folytattak a vállalat laborató-
riumaiban, de nagy eredménynek számított 1944-ben a hazai fénycsőgyártás beindí-
tása is. 

Az EIVRT (Egyesült Izzó és Villamossági Részvénytársaság) telefon és távíró fő-
osztályából létrejött a Standard Villamossági Rt . A győri program 1938-as elindulá-
sakor az ekkor már tíz éve önálló Standard Villamossági Rt. képes volt a Magyar Ki-
rályi Honvédség híradó eszközökkel való ellátására. 

 

2.3. A rádiók áramellátását biztosító aggregátorok gyártókapacitása 

1937-re a Csonka Gépgyár  mintegy 100000 pengő értékben szállított különféle 
motorokat a Magyar Királyi Honvédség részére, ahol ezáltal kialakultak és megszi-
lárdultak a Csonka-motorok üzemben-tartásának technológiai, dokumentációs, raktá-
ri és javítási feltételei.9 A Csonka Gépgyár termelési kapacitásait – a munkások 
létszámát és a legyártott termékmennyiséget egyaránt - 1938-1939 között a 
győri program keretében nyújtott támogatásokkal megkétszer ezték .10 Azonban 
a honvédség megrendelései 1939-1941 között az intenzív haderőfejlesztés által oko-
zott ipari konjunktúra ellenére is csak alig kötötték le az 1941-re egyébként jelentős 
állami támogatással a Fehérvári úton felépülő, korábbinál többszörös méretű Csonka 
Gépgyár motorgyártó kapacitásait. Ezért „volt a második világháborút megelőzően 
egy időszak, amikor … a kismotor-készítő részleg rendületlenül gyártotta tovább a 
motorokat … Raktárra dolgoztunk.”11 A gyár – a polgári igények folyamatos kielégíté-
se mellett – folyamatosan képes volt raktárra gyártani boxer erőforrásait, amelyek 
száma dinamikusan növekedett. Az 1939-41 közötti időszakon a honvédség – a ren-
delkezésre álló készletekhez képest - csak alig vásárolt ezekből az erőforrásokból. 
1939-ben 446 darab motort vásároltak, majd 1940-ben 550, illetve 1941-ben 910 da-
rabot.12 A Csonka Gépgyár 1942-ben – immár a fronton elszenvedett veszteségek 
pótlása során értékesíthette 1939-től a raktárban fokozatosan felgyülemlett, a koráb-
binál nagyobb számú 300-750 cm3-es erőforrását a honvédség felé.13 Ezáltal az erő-
forrásokkal való ellátás a háború végéig folyamatosan biztosítva volt. 

  

                                                           
7A TUNGSRAM RT. története 1896-1996 Aschner Lipót Alapítvány, Budapest, 2004. 
http://mek.oszk.hu/08700/08736/08736.pdf 59. o. 
8 Uo.  
9 Mikei László: A Kismotor- és Gépgyár története. Kismotor- és Gépgyár, Budapest, 1970. 31. o. 
10 Uo. 22. o. 
11 Ifj. Csonka János – Csonka Béla: A Csonka Gépgyár önéletrajza. Szentimrevárosi Egyesület, Bu-
dapest, 1996. 71. o.  
12 Mikei László: A Kismotor- és Gépgyár története. Kismotor- és Gépgyár, Budapest, 1970. 52. o. 
13 Ifj. Csonka János – Csonka Béla: A Csonka Gépgyár önéletrajza. Szentimrevárosi Egyesület, Bu-
dapest, 1996. 79. o. 
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3. A sereglovasság szervezeti elemeinek híradását biztosító beren-
dezések 

3.1. A rádióberendezés fejlesztése és gyártása 

Az első világháborút követően, amíg az Antant Ellenőrző Bizottság Magyarorszá-
gon tartózkodott, sem katonai rádióadást, sem rádióadók gyártását nem engedélyez-
te. Azonban 1927-től a Honvédség hét vegyesdandáránál már egy-egy rádiószáza-
dot szervezhettek. Ezek 4 db KLERA 10 W-os kisrádióval lettek felszerelve.14 Ezt a 
rádióadót azonban hamarosan korszerűsíteni kellett, elsősorban 10-12 km-es kis ha-
tótávolság miatt, amely már nem felelt meg a korszerű mozgó hadviselés követelmé-
nyeinek. Problémát jelentett az is, hogy nem gondoskodtak az akkumulátorok töltésé-
ről, nem rendszeresítettek motoros áramfejlesztőt a rádióállomáshoz. A már feltöl-
tött ólomakkumulátorok viszont rosszul bírták az „országos járm űvön” való 
szál lítást, az er ős rázkódástól hamar zárlatossá váltak, illetve „gyenge fagyt űrő 
képességgel bírtak.”15 A Haditechnikai Intézet ezért már 1926-ban megrendelte a 
rádió korszerűsítését az Egyesült Izzó rádió-laboratóriumánál. Más vállalatok bevo-
násával a kisrádió állomások kiegészítő tartozékairól is gondoskodtak, kezdemé-
nyezték a savas (ólom) akkumulátorok kicserélését lúgos (vas-nikkel) akkumulátorra 
és a Csonka Gépgyártól megrendelték a szükségessé vált benzinmotor hajtású töltő-
generátorokat. 

Az Egyesült Izzó fejlesztőmérnökei a rádiókészülék fejlesztése eredményeképpen 
1928-ra létrehozták az R/7 jelű rádiókészüléket , amely a következő öt részből állt: 
az adóból, vevőkészülékből, a T-antennából 9 méter magas oszlopokkal és a forgó 
áramátalakítóból 12 Voltról 400 Voltra, továbbá 12 Voltos NiFe akkumulátor-telep az 
átalakító táplálására.16 A véglegesített antennával és készülékkel 60 km-ben határoz-
ták meg a távíróüzemi hatótávolságot és 30 km-ben a távbeszélés lehetőségét. A 
telepek töltését és az áramellátást a Csonka János Gépgyára által készített, 30M. 
jelű, léghűtéses boxer hengerelrendezés ű benzinmotoros áramfejleszt ő biztosí-
to tta. A dinamót a Torda-testvérek tulajdonában álló Watt cég gyártotta. 

A próbaüzem megkezdése érdekében „az Egyesült Izzóban … elkészítették a 
megrendelt rádióberendezés kísérleti példányát, amelynek a terepen történ ő kipró-
bálását  kérte (a HM). A kísérlet színhelyéül a Dunántúlon jelölték ki egy dombos, 
erdős terepszakaszt … A kísérletet 1928 őszén folytatták le … A rádió az R/7 típus-
nevet kapta … Javasolták sorozatgyártás elrendelését azzal a kikötéssel, hogy 
minden egyes készüléket (adót és vev őt külön) rázópróbának is alá kell vetni , 
mivel abban az id őben a berendezést lovaskocsikon szállították .”17 A gyártás 
1929-ben vette kezdetét, majd 1930-tól az Egyesült Izzóból kivált Standard Villamos-
sági Rt.-nél folytatódott. A rádióállomások akkumulátorainak töltésére 80 darab 
Csonka-motoros egyenáramú dinamót rendeltek.  A csővázakat a Híradó Szertár 
készítette és az összeszerelést is a Szertár műhelyében végezték. 

                                                           
14 Balás Dénes: A Magyar királyi Honvédség R/7 rádiójának története Haditechnika 2012. évi 2. sz. 
15 Bán Attila: A magyar híradócsapat (a postagalambtól az elektroncsőig) In.: Ravasz István (szerk.): 
És újfent hadiidők! (avagy: a „boldog békeidők” nem térnek vissza) 1939-1945. Petit Real Kk. Buda-
pest, 2005. 206-207. o. 
16 Kerényi I.-Lengyel E.: A magyar katonai rádiózás hőskora. A Magyar Honvédség kiadványa, 1995. 
39. o. 
17 Uo. 21. és 37. o. 
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1937-38 körül a háborúra való felkészülés okán több katonai rádióállomást, köztük 
az R/7-et is modernizálták. A 10 Watt teljesítmény kevésnek bizonyult a seregtestek 
közötti forgalmazásban. A hagyományosan sátorba, fedezékbe vagy épületbe telepí-
tett kisrádióállomás mellett szükségessé vált a gépjárműbe épített változat. A 10 
Wattos rádiót tehát áttervezték, növelt teljesítménnyel, új csövekkel. A teljesen mo-
dernizált, átcsövezett, rövid-középhullámú R/7a rádióállomást 1939-ben állították 
rendszerbe. „Az R/7a rádióállomás … lovaskocsira, lóra, emberre stb. málházott 
volt.”18 Kidolgozták a 39M. R/7a rádióállomás gépkocsiba épített változatát is, mely-
nek dinamóját a gépkocsi motorja hajtotta. Az 1939-es rendszeresítéskor az R/7a 
állomás készülékei kettős szerepkört és kettős rendszerszámot kaptak: parancsnoki 
gépkocsikba és „Csaba” páncélozott járműbe építve 39 M. R/4, típusnak nevezték. A 
hatótávolságot menet közben, távbeszélő üzemben, korlátantennával 3-10 km-ben, 
állóhelyben botantennával 10-15 km-ben adták meg. Ha álló helyzetben telepítették 
a 9 méteres T-antennát, a kapcsolatfelvétel lehetősége távbeszélő üzemben 20-40 
km-re nőtt. Távíró üzemmódban ezeknek az értékeknek a kétszeresét érték el. Az 
1942-43-ban gyártott „Turán” harckocsik parancsnoki változatát R/4T típusú rádióál-
lomásokkal szerelték fel. A beosztott „Turán” harckocsik R/5a típusú rádiókat kaptak. 
Néhány Botond gépkocsira is telepítettek R/4 rádióállomást. A hegyi csapatok részé-
re az R/7a rádióállomás lóra, öszvérre málházható változatát alakították ki. E célra 
1940-ben áttervezték a 9 méteres T-antennát rövidebb tartó csövekkel, majd 1942-től 
a 41M. hegyi-antennát rendszeresítették. A teljes állomás felszerelést négy málhás-
állatra tervezték felrakni.  

3.2. Az áramfejleszt ő fejlesztése és gyártása 

A Csonka motorok fejlesztése 1901 óta folyamatos volt, ám 1927-ig csak egyedi 
gyártásban kerültek előállításra. A Csonka-gépgyárban 1927-től sorozatban gyártot-
tak erőforrásokat, vasúti hajtány, motorcsónak, generátor- és szivattyúállomás-
motorokat, 300-750 cm3-es kategóriában, 6-13 LE teljesítményhatárok között. Ezek 
többségében teljes mértékben hazai gyártásúak voltak, illetve egyes típusoknál né-
hány fődarabot német relációból – tehát szövetséges vonalról - szereztek be. Az erő-
forrásokat 1931-től a Magyar Királyi Honvédség is nagy mennyiségben rendszeresí-
tette különféle feladatokra, üzemben tartásukra kiképzett állománnyal, megfelelő kar-
bantartási utasításokkal és pótalkatrész-készlettel rendelkezett a haderő.  

A Csonka gépgyár 1927-ben kezdte meg egy négyütemű léghűtéses boxermotor 
sorozatgyártását. A 600 cm3-es benzinüzemű motor 2600 1/min fordulatszámnál 13 
LE teljesítményt biztosított 300 g/LEh fajlagos fogyasztás mellett. Csonka számos 
soros, egy-, két- és négyhengeres motort is épített, ám az ezekkel gyűjtött tapaszta-
latok alapján érdeklődése a tökéletesebb üzemű boxermotorok felé fordult. „Csonka 
még a Bánki részére készített boxermotor készítése kapcsán megismerte azokat az 
előnyöket, amelyeket ez az elrendezés a gyakorlatban jelentett. Csak ezeknek a 
motoroknak a rázásmentes, kiegyensúlyozott szerkezete tette lehet ővé, hogy 
azokat Bánki a budapesti lóvasút kocsijainak hajtására felhasználhassa. Ennek nyo-
mán elindulva Csonka kéthengeres csónakmotort tervezett … majd boxermotorokat 
készített a MÁV vasúti hajtányai részére is.”19 A kiegyensúlyozott, rezgésmentes 
járás  mellett a kis tömeg  tette lehetővé ennek a motorkonstrukciónak motorcsónak-
külmotorkénti felhasználását. HM-600/2 jelzéssel katonai alkalmazásukra is sor ke-
rült, csónakokat hajtó „hidászmotor” megnevezéssel. 
                                                           
18 KATONAI GYÁRTMÁNYOK (1877-1990)http://telefongyar.hu/gyartmanyok/hadiipar/ 
19 Csonka Pál: Csonka János élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960. 36. o. 
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A Csonka boxermotorok kis fajlagos tömegét az alumínium alkatrészek széles kö-
rű felhasználása tette lehetővé. Habár a léghűtéses hengerek gyártását még gömb-
grafitos vasöntvény gyártmányként oldotta meg a cég, a motorok hengerfeje és a 
motorház már teljes egészében alumíniumból készült. Csonka „úttörő munkát végzett 
az automobil-szerkesztésben nélkülözhetetlen alumíniumöntés meghonosítása terén. 
Az ő útmutatásával kezdtek a hazai vállalatok alumíniumöntésre áttérni. A helyes 
ötvözetek és öntési eljárások kísérletezésében tevékenyen és irányítóan működött 
közre.”20 Ilyen módon a Csonka Gépgyár nemcsak a járműmotorok gyártása terén 
vívott ki úttörő szerepet hazánkban, hanem az erőforrás-gyártás technológiai vonat-
kozásait tekintve is vezető szerephez jutott. Csonka négyütemű motorjai esetében az 
egészen kis, 300 cm3-es motoroknál is a boxer-elrendezést választotta. Ennek oka – 
a rezgésmentesség mellett – a magas fajlagos teljesítmény elérésére való törekvés 
volt. Az egyhengeres motorokhoz képest egy kéthengeres, kisebb dugattyú-tömegű, 
kiegyensúlyozott motorkonstrukció maximális megengedett fordulatszámát jóval ma-
gasabb értékre lehetett méretezni. Így összességében a Csonka boxermotorok al-
kalmazását az alábbi tényezők segítették elő: rezgésmentesség; kis fajlagos tömeg; 
nagy elérhető fordulatszám. A kor viszonyai között a Csonka boxermotorok így kor-
szerűnek voltak nevezhetők. 

 

 
1. ábra. Boxer elrendezésű, 300 cm3-es léghűtéses Csonka-motoros generátor 

 

1929-ben Csonka egy „könnyű motor” gyártását kezdte meg a Magyar Királyi 
Honvédség számára generátorok hajtása céljából.  Az NL-300/2 jelzésű 300 cm3-
es boxermotor a korábbinál magasabb, 3000 1/min fordulatszámnál 6 LE teljesít-
ményt biztosított 350 g/LEh fajlagos fogyasztás mellett. Ezt követően Csonka korsze-
rűsítette nagyobbik boxermotorját, kis mértékben növelve a hengerűrtartalmat. 1932-
ben TM-650 jelzéssel léghűtéses, majd 1934-ben TM-650/2 jelzéssel vízhűtéses bo-
xermotor gyártását kezdte meg. A boxermotorokra 1931-1934 közt tömegesen érkez-
tek katonai megrendelések.21 A boxermotorok fejlesztése 1936-ban érte el csúcs-
                                                           
20 Uo. 39. o. 
21 Ifj. Csonka János – Csonka Béla: A Csonka Gépgyár önéletrajza. Szentimrevárosi Egyesület, Bu-
dapest, 1996. 
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pontját, ekkor kezdték meg a vízhűtéses TDM-750 boxer gyártását. Ez a motortípus 
is 6 LE teljesítményt biztosított 1500 1/min fordulatszámnál. Habár a nagy lökettérfo-
gatú Csonka boxermotorok teljesítménye nem növekedett látványosan, nyomatékuk 
a lökettérfogat növelésével jelentősen nőtt, miközben az egyes típusaiknál alkalma-
zott vízhűtés szélsőséges üzemi körülmények között is lehetővé tette maximális tel-
jesítményük folyamatos kiaknázását. 

Összegzés 

Az erőforrások és a hadiipari kapacitások szűkössége a Magyar Királyi Honvéd-
séget leginkább az 1939 és 1942 közötti időszakban jellemző jelenség. A gépesített-
ség alacsony foka számos, a tárgyalt témával kapcsolatos technikai problémához 
illetve eredményhez vezetett: 

- Jelentős kihívás elé állította a mozgó hadviselés körülményei között is haté-
kony rádió-rendszereket előállítani kívánó gyártókat és fejlesztőmérnököket, 
problémát jelentett a hatékony híradó rendszer létrehozásakor; 

- A lovasságnál a rádió-berendezéseket 1942-ig országos járművekre (lovas 
szekerekre) telepítették, ami az áramellátás problémájának megoldatlanságát 
vetette fel; 

- A mobil lovassági műveletek során felmerült a hosszú idejű áramellátás bizto-
sításának problémája; 

- 1938-tól a lovasdandárok alárendeltségében tevékenykedett egy-egy lovas 
híradószázad, rádióállomásait szekerekről üzemeltették;  

- A magyar hadiipar felfutása 1938-ban vette kezdetét, majd 1939-ben, a hábo-
rú kitörésekor megkezdték a gazdaság mozgósítását, amely ezért csak 1943-
ra érte el termelési csúcsát; 

- Az Egyesült Izzó 1925-től készített rádiókat, amelyek gyártását a haderő szor-
galmazta, így 1943-ban már több mint 200000 csövet szállított az Egyesült Iz-
zó katonai rádiókhoz;  

- Az Egyesült Izzó fejlesztőmérnökei a rádiókészülék fejlesztése eredménye-
képpen 1928-ra létrehozták az R/7 jelű rádiókészüléket. A telepek töltését és 
az áramellátást a Csonka János Gépgyára által készített, 30M. jelű, léghűté-
ses boxer hengerelrendezésű benzinmotoros áramfejlesztő biztosította; 

- 1929-ben Csonka egy „könnyű motor” gyártását kezdte meg a Magyar Királyi 
Honvédség számára generátorok hajtása céljából, majd 1937- re a Csonka 
Gépgyár mintegy 100 000 pengő értékben szállított különféle motorokat a Ma-
gyar Királyi Honvédség részére; 

- A Csonka Gépgyár termelési kapacitásait – a munkások létszámát és a le-
gyártott termékmennyiséget egyaránt - 1938-1939 között a győri program ke-
retében nyújtott támogatásokkal megkétszerezték; 

- 1944-ben már az 1. huszárhadosztály állományába tartozott az 1. gépkocsizó 
híradó-zászlóalj, ahol a rádióállomások elhelyezésére már tehergépkocsikon 
került sor. 

Az R/7 rádióállomás az egyik legeredményesebb rádió volt a Magyar Királyi Hon-
védség csapatainál. Sikerességét az jellemzi leginkább, hogy a később fejlesztett 
R/7a és R/7b példányai 1956-ig szolgáltak a Magyar Néphadseregben. Ugyanakkor 
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összességében elmondható, hogy együtt bemutatva a rádiót és az áramellátás céljá-
ból egyes esetekben alkalmazott áramfejlesztő eszközt, pontosabb képet kapunk a 
kor katonai híradásának egyes problémáiról, és annak megoldásáról is. 
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