
 

 

Kronológia 

 

1933. január 30. Hindenburg köztársasági elnök Hitlert 

kancellárrá nevezi ki 

1935. szeptember 15. A nürnbergi fajvédelmi törvények bevezetése 

1938. május 29. Életbe lép az 1938. évi XV. tc., az ún. első 

zsidótörvény Magyarországon 

1938. november 2. Az első bécsi döntésnek köszönhetően a 

történelmi Felvidék egy része visszakerül 

Magyarországhoz 

1939. március 15. A magyar csapatok bevonulnak Kárpátaljára 

1939. május 4.  Életbe lép az 1939. évi IV. tc., az ún. 

második zsidótörvény Magyarországon 

1939. szeptember 1. Németország támadást intéz Lengyelország 

ellen, megkezdődik a második világháború 

1940. augusztus 30. A második bécsi döntéssel Észak-Erdély 

Magyarországhoz kerül 

1941. április 11. Magyarország megtámadja Jugoszláviát 

1941. június 22. Németország megtámadja a Szovjetuniót 

1941. június 26. Magyarország belép a Szovjetunió elleni 

háborúba 

1941. augusztus 8. Életbe lép az 1941. évi XV. tc., az ún. 

harmadik zsidótörvény 

1941. augusztus 27–28. Kamenyec-Podolszkijnál kb. 23 ezer zsidót, 

köztük a 18 ezer Magyarországról deportált 

közül 15-16 ezret gyilkolnak meg 

1941. december 5. Az első zsidó szállítmányok megérkeznek 

Chełmnóba, ahol gázteherautókkal gyilkolják  

meg őket 

1942. január Dél-bácskai és újvidéki tömeggyilkos razziák 

(„hideg napok”) 

1942. január 20. A wannsee-i konferencia 
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1942. szeptember 6. Életbe lép az 1942. évi XV. tc. a zsidók 

mező- és erdőgazdasági ingatlanairól 

1942. november 29–1943. február 3. A sztálingrádi csata 

1944. március 19. Magyarországot megszállják a német 

csapatok 

1944. április 5. A magyar zsidók számára kötelező a sárga 

csillag viselése 

1944. április 28. Megjelenik az ún. gettórendelet 

1944. május 15. Megindul a zsidók tömeges deportálása 

Magyarországról 

1944. július 6. Horthy Miklós kormányzó utasítást ad a 

deportálások leállítására. Az első 

transzportok elindítása és július 9. között 437 

ezer zsidót visznek el, akiknek túlnyomó 

többsége a gázkamrákban leli halálát 

1944. október 15–16. Szálasi Ferenc puccsal hatalomra kerül 

1944. november 6. Szálasi utasítására megindulnak a 

gyalogmenetek Budapestről. Több tízezer 

zsidó férfit és nőt hajtanak a nyugati 

határszélre, kényszermunkára 

1944. november 21. Szálasi leállítja a „halálmeneteket” 

1944. november–december Budapesten megszervezik az ún. 

„nemzetközi” és a „nagy” gettót 

1945. január 18. Felszabadul Pest 

1945. január 27. A Vörös Hadsereg eléri Auschwitz-Birkenaut 

1945. február 13. Felszabadul Buda 

1945. április 30. Hitler a berlini Kancellária bunkerében 

öngyilkos lesz 

1945. május 9. A második világháború vége Európában 

 

  


