
Gondolatok a déleurópai hadszíntér 
katonapolitikai és hadszíntér-hadtáp helyzetéről, 

lehetőségeiről 

Skrabán László alezredes 

A Szovjetunió és a szocialista országok ellen irányuló agresszív politika 
megvalósítása során, valamint a közel-keleti hódító tervek végrehajtásakor és a 
Földközi-tenger keleti részében is az Észak-Atlanti Szövetség különös szerepet 
szán Dél-Európának. A NATO vezetése ezt a területet, mint dél-európai had
színteret jelöli meg. Az egyesített fegyveres erők három európai főparancsnok
sága közül egy itt ténykedik, a „felelősségi zónában",Olaszország, Törökország 
és Görögország területei, a Földközi-tenger vizei és valamennyi szigete, a fekete
tengeri átjárók és a Fekete-tenger déli része tartoznak. 

Földrajzi fekvése folytán Dél-Kelet-Európában Olaszország, Görögország 
és Törökország körülbelül 3000 km hosszúságú földsávot képez. A földsáv északi 
részén vezetnek az európai szocialista országok határai. Törökország és a Szovjet
unió szárazföldi határa 603 km hosszú. Ezenkívül Görögországnak és Török
országnak 734,7 km hosszú határa van Bulgáriával; Törökország a Fekete-tenge
ren keresztül kijuthat Romániába. A NATO stratégái szerint háború esetén 
ebből a körzetből csapást lehet mérni a Varsói Szerződés tagállamainak szárnyai
ra mind hagyományos, mind rakéta-atomeszközökkel. A földsáv déli része ve
szélyezteti Eszak-Afrika államait és a stratégiai nyersanyagokban gazdag (első
sorban kőolaj) közel-keleti térséget. 

Az imperializmus beavatkozása nyomán keletkezett bonyolult helyzet a 
Közel- és Közép-Keleten, a Törökország és Görögország közötti ellentétek, va
lamint a Görögország és az USA, illetve Görögország és a NATO ellentétei 
kételkedést váltanak ki a katonai tömb déli szárnyának szilárdságában. Ez 
kényszerítette az USA és a NATO stratégáit ennek különös gondossággal való 
megerősítésére. A NATO 1980-as tavaszi ülésszakán Ankarában Lynsz főtitkár 
aláhúzta: .,a déli szárny gyors megerősítésének és ereje továbbfejlesztésének szük
ségességét". Nemrégen a NATO déli szárnyának főparancsnoka Krou amerikai 
admirális kijelentette, hogy az elkövetkezendő években „az Atlanti Szövetség 
stratégiai centrumának súlya áttevődik Közép-Európából Dél-Európába''. Ilyen 
céllal próbálják igazolni a hirtelen megnövekedett erő-eszköz ráfordításokat a 
NATO déli szárnyára. 1980-ban a NATO közép-európai hadszínterén a katonai 
ráfordítások 3,8 milliárd dollárt tettek ki, míg a dél-európai hadszíntéren 3,2 
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milliárdokat. 1981-ben ·ezek az összegek 4,1 milliárd és 3,8 milliárd dollárra nö
vekedtek, 1982-ben viszont elérték a 4,4 és a 4,38 milliárd dollárt. 

A Földközi-tenger fontos helyet foglal el az USA és a NATO „bázis stra
tégiájában". Ebben a körzetben a Pentagon közel 50 nagy katonai bázissal és 
250 katonai objektummal rendelkezik. Az USA katonai bázisai, berendezései és 
atomlöszert tároló raktárai Olaszországban fontos szerepet játszanak az impe
rialista politika megvalósításában a Földközi-tenger térségében. 

A NATO egyesített fegyveres erői a dél-európai hadszíntéren a következő 
erőkből állnak: 

- a hadszíntér déli része szárazföldi csapatainak egyesített parancsnoksága 
(Verona - Olaszország), 

- a hadszíntér délk:eleti része szárazföldi csapatainak egyesített parancsnok
sága (Izmír ,... Törökország). Tervbe vették az egyesített fegyveres erőknek a 
hadszíntér központi részén létrehozandó parancsnokságát (Larisza - Görögország), 

- a hadszíntér egyesített légierő parancsnoksága (Nápoly - Olaszorság), 
-:-- a hadszíntér egyesített haditengerészeti parancsnoksága (Nápoly - Olasz-

ország), 
- A NATO a hadszíntér térségében levő csapásmérő haditengerészeti erői-

nek parancsnoksága (Nápoly), 
- több mint 500 atomhordozó eszköz, 
-. több mint 60 hadosztály és önálló dandár, 
- néhány harcászati légierő-csoportosítás, melyek Olaszország, Görögor-

szág, Törökország, az USA és Anglia légierejéhez tartoznak. 

A dél-európai hadszíntér zónájában az egyesített haditengerészeti erők állo
mányába körülbelül 400 alapvető osztályú hadihajó, ezenkívül több mint 300 re
pülőgép-anyahajóhoz és bázishoz kötött járőröző _repülőgép tartozik. 

Görögországban az ipari termdés két körzetben - Athén - Pireus - és 
Szaloniki - összpontosul, Törökországban pedig hat városban - Istambul, Izmir, 
Asana, Ankara, Bursa, Izmit. 

Az Istambulban levő 5,. Izmírben, Mersinben, Tuzlában levő egy-egy és a 
bursai 2 autójavító üzem és gyárban elsősorban összeszereléssel foglalkoznak. 

Görögország három nagy hajógyárral rendelkezik Szkramiga, Elenszina és 
Errnupolisz. Törökország összesen 13 hajógyárral rendelkezik. Törökország vízi 
szállítóeszközeinek száma 347 db 1 230 OOO bruttó regiszter tonna összteher
bíróképcsséggel. 

Görögországban a vasútvonalak telje;; hossza 2571 km (sűrűség 2 km 100 
km2-re). Törökországban a vasúthálózat teljes hossza 8135 km, amelyből 204 
km kétvágányú, villamosított 391 km, a vasútvonal sűrűsége 1 km 100 krn2-re. 

Görögországban az autóutak teljes :hossza több mint 30 ezer km. Török
országban a műutak hossza 680 ezer km. 

A gépjárműpark Görögországban 400 ezer személygépkocsiból, 12 500 autó
buszból és több mint 150 ezer tehergépkícsiból, Törökországban pedig 602 ezer 
személygépkocsiból, 57 ezer mikrobuszból és 30 ezer autóbuszból, 123 ezer kis
tehergépkocsiból és 198 ezer tehergépkocsiból áll. 

Görögországban 50 repülőtér található, 27 valamennyi repülőgép le- és fel
szállásához szükséges kifutópályával rendelkezik. Törökország repülőtér-hálózata 
szintén jó. 



Görögországban összesen 800 km 152,4-203,2 és 304,8 mm átmérőjű cső~ 
vezeték található, 340-360 km építése pedig tervezve van. Az óránkénti közepes 
teljesítőképesség körülbelül 120 m3. Törökországban összesen 3300km 100, 152, 
200 és 375 mm átmérőjű csővezeték van. A napi közepes teljesítöképesség 1000-
10 OOO t. 

Feltehetően Görögország nem rendelkezik páncélos gépjármű technikai esz
köztartalékokkal. Készleteik alapvető tüzérségi lőszerből 15-30, lövész lőszerből 
25-50, üzemanyagból 60, élelemből 40, egészségügyi anyagból 80-90 harcnapra 
elegendőek. 

Feltehetően Törökország lőszerkészletci körülbelül 15-30, üzemanyag 90, 
élelem 90 harcnapra biztosítják a csapatok szükségleteit. 

A készletek elfogadott lépcsőzése alapvető bázis körletekben 60 harcnapi, 
előretolt bázis körletekben 20 harcnapi, a hadsereghadtáp körletekben, valamint 
kommunikációs hálózat (vasút, út, csővezeték) közelében települő raktárak bizto~ 
sítanak bizonyos anyagi önállóságot a csapatoknak. 

1976-han Görögországban 13 400 orvos és 5900 fogorvos volt. Az ország
ban körülbelül 720 kórház van, mintegy 60 ezer korházi ággyal. Altalános sta
cionáris kórházak 300-400 ágyasok, mindösszesen 30 ezer ágy, félig mobil kór
házak 200 mozgó kórházi ággyal - egyenként 45 ággyal - összesen mintegy 9000 
mohil kórházi ággyal, mozgó sebészeti csoportok száma mintegy 30, a nagytöme
gű sebészeti ellátás biztosítására. 

Törökországban 818 kórház található 87 ezer ággyal, 23 400 orvos és 16 OOO 
nővér van. 

A helyi erőforrások terhére történő biztosítás so,á.n az alábbiak felhaszná-
lását lehet figyelembe venni: 

- harci technika és fegyverzet, 
- különféle anyagi eszközök helyi erőforrásai, 
- különféle ipari termelő ágazatok, elsősorban fegyverzet, technika javító, 

élelmiszeripari, könnyűipari, kőolajipari, gyógyszergyártási és más ipari ágazatok, 
- laktanya, polgári kórházak és szanatóriumok, 
- szolgáltatóipari objektumok (mosodák, fürdők, sütÖipari üzemek, műhelyek 

stb.), 
közlekedési objektumok és berendezések, valamint különféle szállítóeszköz

fajták (vasúti, közúti és hajózási eszközök), 
- híradástechnikai objektumok és berendezések. 

Különösen nagy figyelmet fordítanak a raktárak, repülőterek, kőolajvezeté
kek, úthálózat és híradó rendszer kiépítésére, valamint az ország vezetésére. 

A terület napjainkban a korábbiaknál intenzívebben került a figyelem közép
pontjába. 

úgy gondolom, hogy a Hadtápbizaosítást rendszeresen olvasó hadtáptisztek 
ezekkel a gondolatokkal tájékozottabbak lehetnek a dél-európai hadsZlntér isme
reteiket illetően. 
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