
8.5 A második világháború 

Esemény Okok/előzmények/célok Következmények, jelentőség 

Előzmények 

1933. Hitler kilép a Népszövetségből   

1935. A Saar-vidék népszavazással 

visszakerül Németországhoz 

  

1935. Hitler visszaállította a 

hadkötelezettséget 

  

1936. Hitler bevonul a demilitarizált 

Rajna-vidékre 

  

1936. Antikomintern paktum: 

Németország, Olaszország, Japán 

  

1936. Berlin-Róma-tengely   

1936-39 spanyol polgárháború   

1937. japán-kínai háború   

1938. március Anschluss, 

népszavazás törvényesíti 

  

1938. szeptember 29-30. müncheni 

konferencia 

  

1938. november 1-2. első bécsi 

döntés 

  

1939. Szlovákia kikiáltja 

függetlenségét 

  

1939. augusztus 23. Molotov-

Ribbentropp-paktum 

  

 

1939. szeptember Németország 

lerohanta Lengyelországot 

  

 

1939 novemberében Amerikában 

módosították a semlegességi 

törvényt, feloldották a 

fegyverszállítási embargót 

  

1939. novemberében hadüzenet 

nélkül megindult a szovjet támadás 

Finnország ellen 

  

1940. május Hollandia, Belgium, 

Luxemburg, Franciaország 

lerohanása (Sarlóvágás hadművelet 

az Ardenneken keresztül), a brit és 

francia csapatok maradékait 

Dunkerque-nél mentik ki.  

  

1940. június 10-én Olaszország 

belépett a háborúba 

  

1940 augusztus-szeptember: angliai 

csata 

 

 

  



1940. augusztusában az olaszok 

elfoglalták Brit–Szomáliát, majd 

szeptemberben támadást indítottak 

Egyiptom ellen.  

  

1940. szeptember háromhatalmi 

szerződés Németország, Olaszország 

és Japán között 

  

1940 október Mussolini támadása 

Görögország ellen (Albániából: 1939 

óta olasz megszállás alatt)  

  

1941. március vége németellenes 

puccs Jugoszláviában 

  

1941. június 22. német támadás a 

Szovjetunió ellen 3 millió katonával 

(Barbarossa-terv, villámháborús terv) 

(német-olasz-román-finn-szlovák 

csapatok, június végén Mo. 

csatlakozik) 

  

1941. december 7 Pearl Harbor 

kikötőjének bombázása repülőgép-

hordozókról felszállt japán gépek 

előzetes hadüzenet nélkül (Csendes-

óceáni bázis) 

  

1941. augusztus elején találkozott 

Churchill és Roosevelt - Atlanti 

Charta.  

  

1942. januárjában írták alá az 

Egyesült Nemzetek Nyilatkozatát. 

  

 

1942. június 4-5.: Midway-szigetek    

1942. augusztus 23. támadás 

Sztálingrád ellen – Paulus (6. német 

hadsereg) 

  

1942. július - november csata El 

Alemeinnél 

  

1942. november 8. Fáklya-

hadművelet (Operation Torch) angol-

amerikai csapatok szálltak partra 

Észak-Afrika nyugati részén 

  

1943. július 9-10-től augusztus 17.ig 

partraszállás Szicíliában 

  

1943. július kurszki tankcsata (A 

sztálingrádi vereség után 1943 

tavaszán a Wehrmacht a front déli 

szakaszán visszafoglalta Harkovot) 

  

1943. november teheráni 

csúcstalálkozó 

 

 

  



1944-45. német csapatok kiszorítása 

a Szu területéről 

 

 

  

1945. február jaltai találkozó   

1944. június 6. D-nap   

1945. április a VH eléri az Elbát, 

május 9. fegyverszünet 

  

1945. július potsdami csúcstalálkozó 

(Roosevelt helyett Truman, Churcill 

helyett Attlee) 

  

 


