
VÍGH ANTAL

EMBERKERESKEDELEM ELLENI HARC A HATÁRİRSÉGNÉL EGY KONKRÉT

BŐNCSELEKMÉNY BEMUTATÁSA ALAPJÁN

A Határırség nyomozó hatósági hatásköre

A büntetıeljárási törvény 2006. július 1-jén hatályba lépett módosítása83

alapján a Határırség hatáskörébe utalt bőncselekmények köre kiegészült a
visszaélés okirattal (Btk. 277. §), a fegyvercsempészet (Btk. 263/B. §), a
bőnszervezetben való részvétel (Btk. 263/C. §), a személyi szabadság megsértése,
(Btk. 175. §), és végül, de nem utolsósorban az emberkereskedelem (Btk. 175/B. §)
bőncselekményekkel. E hatáskör bıvülés kapcsán a Határırség nyomozó szervei
kezdettıl fogva nagy energiát mozgósítanak annak érdekében, hogy az ilyen
bőncselekményeket felderítsék, az elkövetıket elfogják és az igazságszolgáltatás
kezére adják.

Az elsı határır nyomozás emberkereskedelem gyanúja miatt

Az Orosházi Bőnügyi és Felderítı Szolgálat (szolgálat) volt az elsı ebben a
harcban a Határırség nyomozó szervei közül, amely a fenti hatáskörbıvülést
követıen alig egy hónappal, pontosabban 2006. augusztus 5-én a román
társszervektıl kapott részinformációk alapján nyomozást rendelt el ismeretlen tettes
ellen emberkereskedelem bőncselekménye gyanúja miatt. A román határırizeti
szervektıl kapott információ alapján a szolgálat tudomására jutott, miszerint két
magyar állampolgár Romániában bejelentést tett, hogy szemtanúi voltak, amikor
P.I. magyar állampolgár szüleitıl megvásárolta P.M.I. 20 év körüli román
állampolgárságú hölgyet abból a célból, hogy Magyarországon, illetve Ausztriában
prostitúcióra kényszerítse. A rendelkezésre álló információk alapján a
szolgálatvezetı nyomozást rendelt el a Btk. 175/A. §-ba ütközı, és aszerint
minısülı ismeretlen tettes által elkövetett emberkereskedelem miatt.

A nyílt nyomozás elsı lépéseként a Romániában bejelentést tett magyar
állampolgárok tanúként kerültek kihallgatásra, mely tanúkihallgatás megerısítette a
megalapozott gyanú fennállását. A szolgálat felvette a kapcsolatot a Román
Határrendırség illetékeseivel és a tanúk által elmondott tényeket, miszerint a
„vásárló személy” melyik napon és kivel lépett be-, illetve ki Románia területérıl.
A Román Határrendırség határregisztrációjában történt ellenırzésre azért volt

                                                          
83 A büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LI. törvény 17. § (2) bek.
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szükség, mivel a feltételezett elkövetı magyar állampolgár volt, és ebben az
idıszakban a Határırség a saját határregisztrációs rendszerében a magyar
állampolgárokat nem rögzítette. A román rendırség adataiból sikerült
megállapítani, hogy az akkor még csak egyszerő gyanú alapján vélelmezett
elkövetı 2006. augusztus 4-én lépett a Magyar Köztársaság területére P.M.I. sértett
társaságában a szalontai-méhkeréki határátkelın keresztül. A rendelkezésre álló
adatok nyomán a szolgálat ellenırzést hajtott végre a BM Adatfeldolgozó
nyilvántartásaiban, melynek eredményeként a feltételezett elkövetı
személyazonossága ismertté vált. A nyomozás ezen stádiumában a szolgálat
rendelkezésére állt egy olyan információ is, mely szerint a már ismertté vált
elkövetı a sértettet a közelgı Hungaroringen megrendezendı Forma-1-es Magyar
Nagydíjra akarja vinni, hogy ott prostitúcióra kényszerítse, majd ezt követıen
Ausztriába szállítja hasonló tevékenységek folytatása céljából.

A nyomozás kezdeti szakaszában a legnagyobb nehézséget az jelentette,
hogy a sértett tanú terhelı vallomást tegyen az ıt megvásárló személyre
(amennyiben a vásárlásról volt tudomása). Ehhez pedig elıször magát a sértettet
kellett megtalálni. Ennek kapcsán a nyomozó szerv vezetıje egy
nyomozástaktikailag nem szokványos döntést hozott, indítványozta a felügyeletet
ellátó ügyészségnek, hogy rendeljék el a Be. 73. §-a alapján P.M.I. sértett tanú
körözését, annak megakadályozása céljából, hogy a sértettet Nyugat-Európába
vigyék és prostituáltként eladják az emberkereskedelemmel foglalkozó
bőnszervezetek hiénáinak.

Mivel az ügyészi körözés elrendelése, illetve annak a magyarországi
rendszerekben történı megjelenése idıt (egy-két napot) vett igénybe, a nyomozó
szerv vezetıje határkörözést rendelt el hetvenkét óra idıtartamra az ügyészi körözés
megjelenésének, illetve a holtidı kiküszöbölésének céljából. Az ezen ügy
felderítésére kijelölt nyomozócsoport egyik tagja folyamatosan nézte a
határregisztrációs rendszert annak érdekében, hogy a román állampolgárságú P.M.I.
sértett államhatáron történı mozgásáról információt győjtsön. A csoport tagjai
megkereséssel éltek az Europol irányába, mivel a szolgálat tudomására jutott egy
olyan információ, hogy a sértettet már korábban Olaszországba eladták, ott
prostitúcióra kényszerítették, azonban megszökött fogvatartóitól és az olasz
hatóságok segítségével visszament Romániába. Az információ szerint az olasz
hatóságok az ügyben nyomozást folytattak, és az elkövetıket elfogták. Mindezek
mellett a szolgálat összegyőjtött minden információt a sértettrıl, illetve a vélt
elkövetıi körrıl, amelybıl egy háttéranyagot készített a nyomozás érintetteire
vonatkozóan.

A nyílt nyomozás támogatására titkos nyomozás került elrendelésre a
jogszabályok által biztosított operatív erık és eszközök alkalmazásával a
gyanúsított, illetve társai felderítése érdekében, valamint tevékenységük,
személyazonosságuk, egymáshoz kapcsolódó viszonyuk megállapítása céljából. E
tevékenység révén sikerült több elkövetıt beazonosítani, rájuk a nyomozást
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kiterjeszteni, így a titkos információgyőjtés mellett a büntetıeljárási törvény
biztosította lehetıségek kapcsán titkos adatszerzés került elrendelésre. A titkos
adatszerzés keretén belül bírói engedélyhez kötött titkosszolgálati eszközök
alkalmazására került sor annak érdekében, hogy a gyanúsítottak bőnösségét
megerısítı, illetve esetlegesen cáfoló bizonyítékok kerüljenek beszerzésre.

A bőncselekmény sajátosságából fakadóan a nyomozást folytatók tisztában
voltak azzal, hogy a nyílt és titkos úton beszerzett bizonyítékok mellett szükséges
és elengedhetetlen a sértett tanú megerısítı vallomása az ügy körülményeit
illetıen. Miután a nyílt és titkos nyomozás adta lehetıségek révén sikerült
beazonosítani az elkövetıi kört, illetve megállapítani a sértett tartózkodási helyét, a
nyomozók elıtt kezdtek kirajzolódni az ügy kontúrjai, azonban még néhány részlet
hiányzott. Fontos és igen nagy odafigyelést igényelt a realizálás megtervezése,
amely a sértett tanú elıtalálásával, illetve a bőnözıi körbıl való leplezett
kivonásával kellett, hogy kezdıdjön, majd a megfelelı módon elıkészített
tanúkihallgatást követıen a gyanúsítottak egyidıben történı elfogásával
folytatódjon.

Ahhoz, hogy a sértett tanú kihallgatása megfelelıen záruljon és a tanú által
tett vallomás felhasználható legyen a büntetıeljárás késıbbi szakaszában, egy igen
alapos és precíz háttéranyagot kellett készíteni a sértett tanúról, melybıl ki lehetett
szőrni azon információkat, amelyek a személyiségére, eddigi életére, körülményeire
vonatkoztak.

Néhány érdekesség a sértett tanú háttéranyagából:

- nyolc éves korában édesanyja árvaházban helyezte el,

- tizenöt éves koráig semmilyen kapcsolatfelvétel nem történt a szüleivel,

- tizenöt éves korában édesanyja kivette az árvaházból és koldulásra
kényszerítette,

- tizenhat éves korában arra kötelezték „szülei”, hogy édesanyja volt
élettársával létesítsen szexuális kapcsolatot, ennek következményeként
született egy szellemileg fogyatékos gyermeke, akit intézetben helyeztek el,

- tizennyolc éves korában édesanyja eladta egy emberkereskedelemmel
foglalkozó hálózatnak, akik Olaszországba vitték és prostitúcióra
kényszerítették, ott a hatóságokkal együttmőködött az ıt fogvatartók
elfogása érdekében,

- miután Olaszországból visszatért Romániába tizenegy testvérével az utcán
koldult,

- 2006. augusztusában, azaz a jelenlegi ügy kapcsán édesanyja ötvenezer
forintért eladta P.I. magyar állampolgárnak, az ügy egyik gyanúsítottjának.

Mindezeknek a körülményeknek ellenére a sértett az eljárás teljes
szakaszában az átlagosnál jobban kötıdött édesanyjához.
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Miután a feltételek megteremtıdtek és valamennyi információ a nyomozó
szerv rendelkezésére állt a realizálások megkezdésére, a szolgálat munkatársai a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal közösen egy akciót szerveztek, amely során
megállapításra került a sértett pontos tartózkodási helye. A határır nyomozók
igazoltatták az éppen „ügyféllel” tárgyaló sértettet, és egy priorálást színlelve az ott
jelenlévık tudtára adták, hogy P.M.I. román állampolgár körözés alatt áll, ezért
elıállítják.

Az elıállítást követıen megkezdıdött a tanú kihallgatása.
Nyomozástaktikailag fontos körülmény volt, hogy a kihallgatáson, illetve az azt
megelızı egy órában egy hasonló korúnak kinézı kolleganı társaságában legyen a
tanú, aki a bizalmát meg tudja nyerni, illetve a késıbbiekben átsegíti az ügy
sajátosságából fakadó intim részleteken, melyek a kihallgatás során felmerülnek.

A kellıképpen minden szempontból elıkészített kihallgatás meghozta a tıle
várt eredményt, a sértett tanú vallomása tartalmazták azokat a terhelı
momentumokat, melyek biztosították a büntetıeljárás késıbbi sikerét, illetve
megteremtették az alapot az elkövetık realizálására.

Miután a terhelı tanúvallomást sikerült rögzíteni, legfontosabb feladatnak
tőnt a sértett tanú biztonságos helyen történı elrejtése. Ennek jelen pillanatban
Magyarországon két módja van. Az egyik a tanúvédelmi szolgálat nyújtotta
lehetıségek igénybe vétele indokolt esetben, illetve karitatív szervezetek által
mőködtetett, úgynevezett schelter házakban történı elhelyezés. Mivel a
tanúvédelmi programban való részvétel igen kemény törvényi feltételekhez kötött,
így az utóbbit választotta a nyomozás irányítója.

Miután a tanú biztonságba helyezése megtörtént, az Orosházi Bőnügyi és
Felderítı Szolgálat összehangolt akciót szervezett a Békéscsabán élı P.I. késıbbi
gyanúsított, illetve a Gyır környékén tartózkodó Sz.M. szintén késıbbi gyanúsított
egyidıben történı elfogására a Gyıri Bőnügyi és Felderítı Szolgálat
munkatársaival. Ennek azért volt jelentısége, hogy a két gyanúsított ne tudjon a
hatóságok elıl elrejtızni, miután tudomást szerzett arról, hogy tettestársát elfogták.

A büntetıeljárás további sikerét nagyban befolyásolta, hogy a határır
nyomozók ugyanúgy, mint a sértett esetében a gyanúsítottakról is megfelelı
háttéranyaggal rendelkeztek. Néhány momentum a gyanúsítottak háttéranyagából:

- P.I. magyar állampolgár többszörösen büntetett elıélető békéscsabai lakos
összeütközésbe került a hatóságokkal 4 alkalommal a Btk. 316. § (1)  (2)
(4) bekezdésébe ütközı lopás bőncselekménye miatt, illetve a Btk. 244. §
(1) c. pontja szerinti bőnpártolás vétsége miatt,

- a gyanúsított elfogását megelızı idıszakban emberkereskedelembıl,
prostitúcióra való kényszerítésbıl, lányok futtatásából tartotta fenn magát,
illetve egyéb jogellenes cselekményeket folytatott,

- Sz.M. magyar állampolgár többszörösen büntetett elıélető gyıri lakos,
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- korábban büntetve volt 1 alkalommal csempészés és vámorgazdaság miatt,
1 alkalommal egyedi azonosítójel meghamisítása miatt, 4 alkalommal
sikkasztás bőntette miatt, egy alkalommal magánokirat-hamisítás miatt, 2
alkalommal közokirat-hamisítás miatt, 1 alkalommal becsületsértés miatt, 1
alkalommal embercsempészés miatt,

- a gyanúsított elfogását megelızı idıszakban emberkereskedelembıl,
lányok futtatásából, embercsempészetbıl, jövedéki termékek
csempészetébıl, s egyéb jogellenes cselekményekbıl tartotta fenn magát.

A kellıen elıkészített és profi módon végrehajtott realizálás eredményeként
mindként gyanúsított elfogásra került, ırizetbe vételüket követıen a bíróság
elızetes letartóztatásba helyezte ıket.

Az ilyen, és hasonló ügyek realizálása, illetve nyomozása során fontos
néhány momentum szem elıtt tartása és az átlagosnál nagyobb odafigyelés. A
házkutatás során a gyanúsítottak telefonkészülékeit a lakásban és a gépjármővekben
elıtalált feljegyzéseket és egyéb tárgyi bizonyítási eszközöket (jelen esetben
óvszer, tampon, stb.) lefoglalni, továbbá szemle keretében célszerő és
elengedhetetlen a helyszínekrıl videó-, illetve fényképfelvételeket készíteni,
különös tekintettel azokra, ahol az „áldozatot”, illetve sértettek fogva tartották.

Az ügy története és jogi minısítése

Az ügy minden részlete csak a nyomozás befejezésekor a sértett többszöri
tanúkihallgatását követıen, illetve a gyanúsítottak vallomásainak kiértékelése után
állt össze. Ezen információkat összesítve megállapíthatóvá vált, hogy P.M.I. román
állampolgárt édesanyja 2006. augusztus 4-én 50 000,- Ft-ért eladta P.I. magyar
állampolgár gyanúsítottnak, aki miután kifizette a vételárat a sértett anyjának,
házassági ajánlattal rávette a sértettet, hogy jöjjön vele Magyarországra, majd
Ausztriába. A sértett, vagy „áldozat” elmondása szerint csak egy rövid ideig kellett
volna prostituáltként dolgoznia Ausztriában egy bárban, késıbb a gyanúsított el
vette volna feleségül. Ebbıl is látszik, hogy a borzalmas körülmények között élı,
iskolázatlan, naiv, fiatal lányok a célpontjai az emberkereskedıknek. Miután a
gyanúsított elhozta Romániából a sértettet, 3 napig a tanyáján tartotta bezárva, ahol
több alkalommal is szexuális kapcsolatot létesítettek egymással. Ezt követıen
elvitte Gyır térségébe, ahol átadta Sz.M. gyanúsítottnak, aki anyagi
ellenszolgáltatásért továbbadta a lányt Ausztriába egy bár tulajdonosának. Mivel a
sértett akkor még nem uniós tagállam állampolgára, így az Ausztriában legálisan
üzemelı magyar prostituáltakat foglalkoztató éjszakai bárban nem dolgozhatott,
csak a bártulajdonos lakásán fogadhatott vendégeket. Ebben a lakásban voltak
elszállásolva azok a magyar lányok is, akik munkaszerzıdéssel, mint táncoslányok
dolgoztak a helyi rendırkapitánysággal egy épületben lévı éjszakai bárban. A
sértettet megérkezését követıen meztelenül lefényképezték, feltételezhetıen az
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internetes hirdetés céljából. A fent említett bár honlapját mindenki megtekintheti a
világhálón, a www.videorudi.at webcímen.

A sértett nem volt hajlandó együttmőködni fogvatartóival, így az osztrák
bártulajdonos telefonon értesítette Sz. M. gyanúsítottat, hogy vigye vissza a lányt,
mert nem dolgozik. Sz.M. gyanúsított visszahozta a sértettet Magyarországra, majd
Gyır térségében egy tizenhét éves magyar prostituált lányt rakott mellé – aki
önként dolgozott – abból a célból, hogy vegye rá a sértettet az üzletszerő kéjelgésre.
Ez idı alatt Sz. M. gyanúsított magánál tartotta a sértett útlevelét, közben P.I.
gyanúsított telefonon folyamatosan fenyegette a sértettet, hogy végezze az általuk
meghatározott munkát.

A nyomozás befejezését követıen az Orosházi Bőnügyi és Felderítı
Szolgálat az elızetes letartóztatásban lévı gyanúsítottak ügyét vádemelési
javaslattal adta át a Békés Megyei Fıügyészség részére. Ezen nyomozati iratokból a
Békés Megyei Fıügyészség az alábbi tényállást állapította meg:

P.M.I. román állampolgár sértett 2006. július elején Romániában,
Nagyszalontán a Kossuth téren ismerkedett meg F.Z. (az ügyben tanúként
szereplı), valamint Sz.D.E. (az ügyben szintén tanúként szereplı) magyar
állampolgárokkal, akik a sértett részére Magyarországon munkát próbáltak találni.

F.Z. 2006. július 31-én Békéscsabán a mezıberényi úton található
autókereskedésben ismerkedett meg P.I. II. r. vádlottal, aki említette neki, hogy
külföldi munkára keres férfiakat és nıket. F.Z. jelezte P.I. II. r. vádlottnak, hogy
van egy romániai ismerıse, akinek munkát keresnek. Mivel P.I. úgy nyilatkozott,
hogy ı tud segíteni, még ugyanazon a napon délután kiutaztak Nagyszalontára, ahol
P.I. találkozott a sértett családjával.

P.I. vádlottól a sértett édesanyja és a nevelıapja elıbb 150 000,- Ft-ot, majd
50 000,- Ft-ot kért, melyet a II. r. vádlott a sértett szüleinek meg is ajánlott, azért,
hogy a sértettet munkavégzés céljából átadják részére. P.I. II. r. vádlott 2006.
augusztus 4-én délelıtt Nagyszalontán ismét találkozott a sértett szüleivel, akiktıl
50 000,- Ft-ért munkavégzés céljából megvásárolta P.M.I. sértettet. A II. r. vádlott
ugyanazon a napon délelıtt a sértettet Magyarországra hozta és a Békéscsaba, …
szám alatt található tanyájára vitte. A II. r. vádlott a sértettet kettı napig a tanyáján
tartotta, és vele – beleegyezésével – szexuális kapcsolatot létesített.

P.I. II. r. vádlott 2006. augusztus 6-án P.M.I. sértettet a gépkocsiján Gyırbe
vitte, ahol átadta a bőntársának, Sz.M. I. r. vádlottnak, abból a célból, hogy a
részükre munkát végezzen, illetve prostitúciós tevékenységet folytasson, amelynek
bevételébıl mindketten részesülni kívántak.

Sz.M. I. r. vádlott a sértettet P.I. II. r. vádlottól átvette, és közölte az I. r.
vádlottal, hogy P.M.I.-t a szüleitıl, Romániában 50 000,- Ft-ért vásárolta meg. Az
I. r. vádlott a sértettet Rábapatona, … utca, … szám alatt található bérelt házában
elszállásolta, és elıbb 2006. augusztus 7-én, majd augusztus 8-án Ausztriába
Purbach-ba vitte, ahol augusztus 8-án jövıbeni ellenszolgáltatás fejében átadta egy
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osztrák állampolgárnak abból a célból, hogy a sértett nála, az SKY bár nevő
szórakozó helyén dolgozzon, amelynek keretében elsıdlegesen pornográf tartalmú
fotózásokon kellett volna részt vennie.

Miután a sértett nem volt hajlandó a szexuális aktust is nyíltan ábrázoló
felvételeken részt venni, ezért ıt Sz.M. I. r. vádlott 2006. augusztus 9-én
Magyarország területére visszahozta és elıbb a rábapatonai tartózkodási helyén,
majd pedig a gyırújbaráti, … panzióban helyezte el abból a célból, hogy
prostituáltként munkát végezzen neki. Sz. M. I. r. vádlott - aki a sértett útlevelét
magánál tartotta – telefonon folyamatosan kapcsolatot tartott P.I. II. r. vádlottal,
amelynek során a II. r. vádlott többször érdeklıdött, hogy a sértett keresett-e már
pénzt nekik a prostitúciós tevékenységgel. A II. r. vádlott telefonon keresztül
bántalmazással fenyegette meg a sértettet, amennyiben nem engedelmeskedik és
nem dolgozza le a ráfordított költségeiket.

Sz.M. I. r. vádlott 2006. augusztus 18-ig – haszonszerzés céljából –
különbözı személyek számára megkísérelte P.M.I. sértettet közösülésre,
fajtalanságra megszerezni, illetve ıt ezen szolgáltatások nyújtására rábírni. Ennek
érdekében hirdetést adott fel a TV 2 teletextes oldalán, illetve több találkozót is
egyeztetett, azok egyikére – a gyıri TESCO áruház benzinkútjához – P.M.I.
sértettet a gépkocsiján elvitte, azonban a szexuális szolgáltatás nyújtására végül egy
esetben sem került sor, mivel – a 2006. augusztus 6-án kibocsátott körözés alapján
– 2006. augusztus 18-án az Orosházi Bőnügyi és Felderítı Szolgálat tagjai P.M.I.
sértettet Gyırújbaráton felkutatták, majd pedig 2006. augusztus 22-én a II. r.
vádlottat, míg augusztus 23-án a II. r. vádlottat ırizetbe vették.

A fenti tényállás alapján a fıügyészség az elsırendő vádlottat vádolta
egyrendbeli Btk. 165/B. § (1) bekezdésbe ütközı és a (2) bekezdés c) és d) pontja
szerint minısülı munkavégzés, fajtalanság és közösülés céljából elkövetett
emberkereskedelem bőntettével, valamint a Btk. 207. § (1) bekezdésébe ütközı és
ugyanazon törvényhely szerint minısülı kerítés bőntettének a Btk. 16. § szerinti
kísérletével.

A II. r. vádlottat vádolta egyrendbeli a Btk. 175/B. § (1) bekezdésébe
ütközı és a (2) bekezdés c) és d) pontja szerint minısülı munkavégzés fajtalanság
és közösülés céljából elkövetett emberkereskedelem bőntettével.

A nyomozás során a vád tárgyát képezı tényállásban az alábbi
bizonyítékok kerültek figyelembe vételre: okirati bizonyítékok, nyomozás iratai,
sértett tanúvallomása, felismerésre bemutatásról készült jegyzıkönyv, a titkos
adatszerzésrıl készült jelentések, a híváslisták adatai, a házkutatási és lefoglalási
jegyzıkönyvek, bíróságnak átadott bőnjelek, a szemlérıl készült jegyzıkönyvek, a
terheltnek a fıügyészség elıtt tett beismerı vallomása, a II. r. vádlottal történt
szembesítésrıl készült jegyzıkönyvek, F.Z. és D.E. tanúvallomásai,
határregisztrációs rendszerben történt ellenırzés.
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Az ügyben jelen dátum szerint elsıfokú ítélet született, mely alapján a
bíróság az I. r. vádlottat 2 év letöltendı börtönbüntetésre ítélte és a közügyek
gyakorlásától 2 évre eltiltotta.

A II. r. vádlottat a bíróság 1 év 6 hónap letöltendı börtönbüntetésre ítélte és
2 évre a közügyek gyakorlásától eltiltotta. Az ítélet jelenleg nem jogerıs.

Következtetés

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az ügy sikeres realizálása, illetve
a késıbbiek során a büntetıeljárás sikeres befejezése, a bizonyítékok hatékonysága
a nyílt és titkos erık, eszközök komplex módon történı alkalmazásának
köszönhetı. Mindez ahhoz vezetett, hogy a Határırség hatáskör bıvülését követı
egy hónappal az Orosházi Bőnügyi és Felderítı Szolgálat felderített és megszakított
egy folyamatban lévı emberkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységet. Az is
tény, hogy a határır nyomozók óriási tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi
bőnszervezetek által elkövetett embercsempészéses ügyekben, így ez a tapasztalatot
nagymértékben hozzásegítette ıket e konkrét ügy felderítéséhez is.


