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Mindegyik kerületparancsnokság saját nyomozóalegységet tartott 
fenn, amelyeknek a kerületen belüli politikai és bűnügyi nyomozás volt a 
dolga. Az alegységek parancsnokai a kiképzés és a fegyelem kérdéseiben 
a kerületi csendőrparancsnoknak feleltek, míg szakmai ügyekben a m. 
kir. csendőrség Központi Nyomozó Parancsnoksága alá tartoztak.46 

A csendőrség központi nyomozóegységén belül külön törzsalosztály 
végezte a kimondottan politikai természetű nyomozásokat. Két alegysé-
ge, az államrendőrségi és a közbűntényes közül az előbbi öt szekcióra ta-
golódott, amelyek közül a IH. szekció hatáskörébe tartoztak a cionista 
szervezetek, a zsidó közösségek és intézmények.47 

A különböző csendőrkerületek csendőrei elsősorban a zsidók felku-
tatásával és összegyűjtésével voltak megbízva. A nyomozóalegységek 
csendőreit viszont a gyűjtőtáborokban és a bevagonírozási központokban 
vetették be. Ok végezték a zsidók kifosztását, drákói módszerrel csikarva 
ki az áldozatok értéktárgyaira vonatkozó információkat. De felhasználták 
a csendőrnyomozókat a bevagonírozásnál és a deportálásnál is. A végle-
ges megoldás programjának Magyarországon tapasztalt gyorsasága és ha-
tékonysága nagyrészt a csendőrség részvételének tulajdonítható, hiszen a 
csendőrséget a német megszállás első napjaiban a Harmadik Birodalom 
érdekeinek kiszolgálására fogták.48 Ellentétben a Baky-perben tett vallo-
másával, Ottó Winkelmann 1950-ben azt állította, hogy Baky László a 
megszállás napján már a német követségen várt rá, és „csendőreit a ren-
delkezésére bocsátotta", hozzásegítve a Gestapót programjának végrehaj-
tásához.49 Baky tevékenyen élősegítette a német katonai és rendőri egy-
ségek, valamint a magyar csendőri és rendőri szervek zökkenőmentes 
együttműködését is, mert röviddel a megszállás után több ilyen értelmű 
utasítást is kibocsátott.50 

A zsidók deportálása, amely 1944. május 15-én vette kezdetét, terü-
leti egységek szerint terveződött és szerveződött, kezdve a Vffl. kerület 
zsidóságán. A kerületparancsnokok tevékenyen részt vettek a zsidók lefo-
gásában a hatáskörük alá eső területeken. A gettósítási-deportálási prog-
ram legfőbb irányítása Ferenczy László csendőr alezredes kezében volt. 
A következő, terepen tevékenykedő közvetien tettestársai voltak: Töl-
gyesy Győző ezredes (Kárpátalja, Északkelet-Magyarország), Paksy-Kiss 
Tibor ezredes (Észak-Erdély), Orbán László ezredes (a délnyugati terü-
letek), és Sellyey Vilmos ezredes (a fennmaradó területek).51 

Noha a csendőrség Csatay Lajos honvédelmi miniszternek és néhány 
közvetlen beosztottjának a fegyelmi és kiképzési fennhatósága alá tarto-
zott, a zsidóellenes intézkedésekkel megbízott csendőrtisztek mégis in-
kább a belügyminisztérium vezérlete alatt tevékenykedtek. A belügymi-
nisztériumon belül az ún. „deportáló trió" (Jaross, Baky és Endre) teljes 


