HADMŰVELETEK A DUNÁNTÚLON
A Budapest körüli szovjet blokád áttörésére a német hadvezetés 1945. január 1-jén a Vértes hegységen keresztül indított támadást.
A „Konrad” fedőnevű hadművelet azonban Bicske körzetében a szovjetek megállították. Január 7-én újabb német hadműveletek
kezdődtek a Pilis irányából („Konrad 2”), kezdeti sikerek után azonban ez a támadás is elakadt. Január 18-án indult meg a Balaton és a
Velencei tó közötti térségben a harmadik német offenzíva („Konrad 3”). A németek ugyan kijutottak a Dunához, Budapestig azonban
már nem értek el; a bekerített német és magyar csapatok sorsa megpecsételődött.
Február–március folyamán a Dunától északra, illetve a Balaton és Székesfehérvár térségében folytak nagyobb harcok. A szovjet hadicél
ekkor már Bécs bevétele volt, amelynek hadműveletei március közepén kezdődtek. Április elejére a szovjet csapatok a Dunántúlon
elérték a német (osztrák) határt; április 12-én hajnalra Pinkamindszent körzetének szovjet birtokbavételével lezárultak a magyarországi
harccselekmények.

OPERATIONS IN THE TRANSDANUBIAN
REGION
To run the Soviet blockade surrounding Budapest the German headquarters launched an attack through the Vértes Hills on 1 January
1945. However, Operation Konrad was blocked by the Soviet forces in the region of Bicske. On 7 January, further German operations
were launched from the direction of the Pilis Hills (Konrad II), yet after the initial successes this manoeuvre also halted. 18 January
marked the beginning of the third German offensive (Konrad III) in the region between Lake Balaton and Lake Velence. Although the
Germans managed to reach the Danube River, they never made their way to Budapest: the fate of the surrounded German and Hungarian
troops was sealed.
In February and March, fierce combats took place north of the Danube and in the region of Lake Balaton and Székesfehérvár. The Soviet
military aim at that point was to invade Vienna, for which operations were launched in the middle of March. By the beginning of April,
the Soviet troops reached the German (Austrian) frontier; the War came to an end in Hungarian territories as the Soviets gained control
over the area of Pinkamindszent at the daybreak of 12 April.

A bolgár 11. gyalogoshadosztály műszaki katonái átkelnek a Dráván,
1945. február

The engineers of the Bulgarian 11th Infantry Division crossing the Drava River,
February 1945

A 3. Ukrán Front SzU–76 önjáró lövege az osztrák–magyar határon, 1945
A SU-76 self-propelled gun of the 3rd Ukrainian Front at the Austrian–Hungarian border, 1945

A felrobbantott Dráva híd Barcsnál, 1945. tavasza
The destroyed Drava Bridge at Barcs, spring of 1945

Bolgár páncélosok egy dél-dunántúli faluban, 1945. március
Bulgarian tanks in a village in the south of Transdanubia, March 1945

Magyar légvédelmi tüzérek a Dunántúlon, 1945

A bolgár hadsereg 13. gyalogezredének aknavetői a drávai fronton, 1945 január

Hungarian anti-aircraft gunners in Transdanubia, 1945

Mortars of the Bulgarian 13th Infantry Regiment at the frontline along the Drava River, January 1945

Bolgár katonák Nagykanizsán a szepetneki útelágazásnál, 1945. március vége
Bulgarian soldiers in Nagykanizsa, end of March 1945

