OrszSggy0l6s
Mentelmi bizotts6g
1055 Budapest, Kossuth t6r 1-3.

Az Orsz6ggytil6sr6l sz6l6 2012.6vi XXXVI. t<irvdny l. sz. melldklete alapj6n

Vagyon-, j|vedelem- ds gazdosdgi drdekeksdgi nyilatkozat
orszdggy {ildsi kdpviselff szdm dra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orszdggyiildsi kdpviselo

b)

az orszilggytildsi kdpviselovel kcizo s hflztat6sban elo hdzas- vagy 6lett6rs
(a tovribbiakban : h6zas- I elett6rs)

c)

az or szitggyti I 6 s i kdpv i se I ove I kciz<i s hilztarl6sban
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszdggyiildsi k6pviselo neve:

3

A

4

A gyermek

hinas-/6lettrlrs

neve:

neve:

6

I

o gyermek

Ritter lmre

.Bi.!tg.f.Ygf.e.

.Bi.tter.An!1.?.t999..9.qnie,.Bi$gt.Mg.ti?.99..8!!!.e.l.9etg.e!y

*Csak a saj6t szem6lydre vonatkoz6 adatokat t6ltse ki!

2

A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

L.

a)

A teleptilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Buda0rs

b)

Az ingatlan terliletnagys6ga . 805 m2

c)

Mtiveldsi

6ga (vagy a

miivelds alol kivett tertilet elnevezdse)

Iakoh6

udvar

let

d)

Az dpiilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hin, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.),
az epilet alapterii lete :
....

e)

.csa I ad

i

.

h6z,

.g

azdas6gl ep.[i[et, .udvar

.

J.00

t

1

5. m2.

........

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hhz, tfirsashiz, szcivetkezeti hiz, miieml6k, mtihely,
Urzlet, mtiterem,

rendel6, garilzs, b6nyatelek stb.):

csal6di h6z

0 A

nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart5s haszn6l6, haszondlvezo,

bdrl6 stb.):
tu!

g)

onos

Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

1t1

h) A szerzds jogcfme, ideje (a jogvis zony kezdete), .Ai.?.nd6k: 1973.03. 14

*

Azingatlan-nyitv6ntart6si adatokkal megegyezoen kell kittilteni!

3

,,

2t

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerintijellege (lakohaz, iidtil6, gazdasdgi dpiilet stb.),

Aga

(vagy a mtivelds al5l kivett teriilet elnevezdse):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tilrsashilz, szovetkezeti hdz, miieml6k, mtihely,
tizlet, mfiterem, rendelo, gdrizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

bdrl6 stb.):

g)

Kcizcis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rtdke

h)

A

szerzds

jogc(me, ideje (a jogviszony kezdete):

3

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

6ga (vagy a mrivel6s

al6l kivett teriilet elnevezdse)

kivett gazdas6gi 6pUlet, udvar 6s rendezetlen funkcioj0 6pUlet

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hin, iidti16, gazdasigi dptilet stb.),
az

e)

ep;J,let alapterii lete

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hLz, tdrsashdz, sz<ivetkezeti hilz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garilzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszndl6, haszonelvezo,
bdrlo stb.):

g)

K<izos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrt6ke

h)

A

szerzds

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

4

4.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysriga:

c)

Mtivel6si

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hiz, tidtilo, gazdasigi 6ptilet stb.),
az epilet al apterii lete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tilrsashilz, szcivetkezetihiz, miieml6k. mfihely,

6ga (vagy a

miivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

tizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll5sa

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,

b6rlo stb.):

g)

Kcizos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

h)

A

szerzds

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

5

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerintijellege (lakohi4 iidii16, gazdasigi dpiilet stb.),
az epilet alapterti lete :

e)

Azingatlan jogijellege (csal6di hdz,tdrsashilz, szcivetkezetihiz, mfiemldk, miihely,

6ga (vagy a mtivelds

alol kivett tertilet elnevezdse):

tizlet. mtiterem, rendelo, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jog6ll6sa

(tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,

berlo stb.):

g)

Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad mdrtdke:

h)

A

szerzds jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

5

6

a)

A telepiiles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerintijellege (lak6hiz, tidtil6, gazdasigi dptilet stb.),

6ga (vagy a

az dptilet alaptertilete

e)

miivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

:

Azingatlan jogijellege (csal6di hdz,tdrsashdz, sztivetkezetih6z, mtiemldk, mtihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogrill:lsa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,
b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke

h)

A

szerzes

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

7.
a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Miivel6si

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hia tidti16, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tdrsashiz, szovetkezeti h6z, mtieml6k, mtihely,

6ga (vagy a

miivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

tizlet, mfiterem, rendel6, garizs, bdnyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,
b6rlo stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke

h) A szerzes jogcime.

ideje (a jogviszony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6k{i ing6sfgok
1.

G6pjirmiivek:

a)

tfpus

szemdlyg6pkocsi

a szerzds ideje, jogcfme

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme

t(pus

a szerz€,s ideje, jogcfme

b)

teherg6pjilrmi, aut6busz:

::.-.::..

...... tfpus

a szerzds ideje, jogcfme:

tipus

a szerzds ideje, jogcfme

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme

c)

motorkerdkp6r:

a szerzds ideje, jogcfme:

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme:..

tipus

a szerz€,s ideje, jogcfme

7

2.

Yizi vagy l6gi j6rmfi:

a)

jellege:
tfpusa:

a szerzds ideje, jogcime

b)

jellege:
tfpusa:

a szerzls ideje, jogcfme

3.
a)

V6dett miialkotis, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevezds

db

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogc(me:

b)

gytijtem6ny:

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzls ideje, jogcfme:

a szerz6,s ideje, jogcime:

-8

4.

Egydb, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gytijtemdnyenk6nt) a mindenkori kdpvisel6i
alapdij hathavi <isszeg6t meghalad6 6rt6kii ingos6g:

a)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

,

megnevezes: .:::::...

a szerz€s ideje, jogcfme:

c)

megnevezds:

a szerz€,s ideje, jogcfme:

d)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcfme:

e)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcfme:

5.

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektet6s (r6szvdny, kotvdny,
reszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy drtdkti biztosit6s stb.):

megnevez6s:

ndv6rtdk, biztosft6si risszeg:

megnevezds:

ndvdrtdk, biztosftdsi cisszeg:

megnevez6s:

ndv6rt6k, biztosft6si osszeg:

megnevez6s: .::.-.::..............
ndvdrtdk, biztosftdsi <isszeg:

megnevezds: .::.-.::..............
n6v6rtdk, biztosft6si cisszeg:

9

6.

Takardkbet6tben elhelyezett megtakarft6s:

Ft
Ft

7.

A mindenkori k6pviseloi alapdij hathavi risszeg6t meghalad6 kdszpdnz:
lo 6s
65. OOO.OO0. IPt'Yvvizsg6

8.

Az cisszessdgdben a mindenkori k6pviseloi alapdij hathavi risszeg6t meghalad6
penzintezeti szSml ak<ivete

a)

Ft

I

6

s vagy m6s, szerzo des

a

I

apj 6n fenn6

II

6 pdnzkov

ete

I

6s:

pdnzint6zeti szilmlakcivete16s:

forintban: 9.240.000.dev izdb an

b)

(fori n t6rt6ken )

. 585.000.-

m6s szerz6d6s alapj6n fenn6l16 pdnzkrivetelds cisszege:

Ft

9.

M6s, jelentosebb 6rt6kti vagyont6rgyak,

ha azok egytittes 6rt6ke a

kdpviseloi alapd(j hathavi <isszegdt meghaladja:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:

mindenkori

- l0 III
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a kiiztartozis cim6n,
v a Ia m in t a p 6nz
k ke I s z e m b e n

il[::::l

;: fl

ffi11I;ffi

"

kdnyvvizsg6l

1.

Kciztartoz6s (ad6, v6m, illet6k, tb-jdruldk stb.)
Ft

2.

Penzintdzettel szembeni tarlozas (hitel, kolcson stb.)
Ft

3.

Mag6nszemdlyekkel szembeni tartoz6s
Ft

IV
Egy6b ktizlenddk

- ll
B)

r6sz*

;OVTNELEMNYILATKOZAT
(az orszdggyril6si k6pviselo javadalm azisdn kfvtili adok<iteles j<ivedelmek)

I

Fo g I a I ko zasa: .l-".lXyyi.Z:.$.119 6s

Munkahelye

. Treier 6s Ritter

ad6szak6rto

Kft.

:fI,

Sztinete lteti -e foglalkoz6s6t:

nem

Foglalko zdsdb6l szilrmaz6 hav i adokote I es (brutt6) j ovede I me :

2. Az l.

pontban

irt

foglalkoz6s6n kfvtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybol
azik:

adokote I es j rivedelme sz6rm

a) A tevdkenysdg megnevezdse

T

i osztal6k

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kcitelezettsdg al6 eso tevdkenys6gek):

Treier 6s Ritter Kdn vvv!r99 6lo 6s Adotan6csad6 Kft

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

Eseti

d) A jcivedelem (brutt6) cisszege' .9,.-5.QQ,.0..9.Q';.... .. Ft

-

Ft

Csak azorszilggytildsi k6pviselo t6lti ki!

-12

a) A tevdkenys6g megnevezdse: ..::;.-.:

b) A kifizeto szem6lye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kcitelezetts6g al6 eso tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gri, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutt6) cisszege

Ft

a) A tev6kenysdg megnevezdse

b) A kifizeto szem6lye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktartdsi kcitelezetts6g al5 es6 tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gii, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) tisszege

Ft

_
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C) r6sz

GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILAT KOZAT
Gazdasigi tfrsasigban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I
I . Gazdas6

)

g

i t6rsas6g nev e'

.T f.q.ig.t. g.q. .Bi$.-e.t.

.lsf!'.

.....

2040 Budaors, Liliom u. 15.
Szakhetwc.
JZlvI\Il9IJv.

lrr

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja: Korl6tolt

t6rsas

4. Az 6rdekelts6g formSja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):
..

tulajdonos.

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkez6sekori ar6nya:50.......... ............... %

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arilnya:

7.

Nyeres6gbol val6 r6szesed6se:

8. A

...49.......

49

%
%

gazdasilgi t6rsas6gban viselt tisztsdge: .lL-.11..

II.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve .

2. S z6 kh e I ye :

5 Ritter Kereskedelmi Kft.

.?-0.-+.9. F. .tt{19.t:.r.

.9.1I I 9. hg z

.7.

3. Gazdas6gi trirsas6g formrlja: Korl6tolt felel6

4. Az 6rdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.
tula

esetdn beltag/kiiltag stb.):

nos

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkez6sekori arfunya:....1.0

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya

23

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se:....?.9.

8. A gazdasdgi

trirsas6gban viselt tisztsdge:

.lLlll....

%

%

o/o

-t4
III.
l.

nX rt Tan6csado Kft.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye:

3. G

2040 Budaors, Liliom u. 15.

.

azdasd g i t6rs as6g form

6,j a :

....

.K.o.

.tl i.t

glt

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):
tu la

onos

.75

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori arinya

%

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi arinya: ..7.5

o/o

7. Nyeres6gbol val6

75

r6szeseddse

%

8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge! ..:;'::;..

IV.

l.

Im.mshilisn.Y

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhe lye : .........2040. Bud aors,. Liliom.u.. I 5-

3. Gazd

as6g

i t6rs as 69 fo rm6j

a:

...

Korl6.tp.lt fe.le.l.qss(Sf
.

.

t.4

r.qasag

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):
.... lujaiden.qs.

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkez6sekori arfunya:....?9.... ............... %

6, A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arilnya: ...

7. Nyeres6gbol val6 rdszeseddse:

20

8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: .....:.:::.:

%

%

-

15

v
l.

3

Gazdasdgi t6rsas6g neve

. G azdas 6 g i

t

5rs

as6

g fo rm

Libetra In

tlankezel6 Kft.

6j a : .K.orl6.tp.lt. fele.lo.q

4. Az 6rdekelts6g form6ja (ulajdonos,

s.q

gti. ta

r.$

a$a

g

rdszvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

...luleidq nos

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori ar6nya: ..3

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya:

..9,.?.9...

7. Nyeres6gbol val6 rdszesed6se: ..3,33

%

%

%

8. A gazdasdgi tSrsas6gban viselt tisztsdge:

VI
t. Gazdasagi tdrsas6g neve' .8.i.$.9f..*.Billgt.t-<.9f,.9.9..9rg!9.,.KIt,....
2. Szdkhelye

3. G azdas 6 g i

.

2040 Budadrs, Liliom u. 15.

td rs as

6

g

fo rm aj a : . K.e.rl

it

g

!t. fe! el g psfs\,. .(Lr.t +p.4g.

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):
tu

donos

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkez6sekori ardnya....4Q

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arSnya

7. Nyeresegbol val6 r6szeseddse
8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge

40

40

o/o

%

%

- 15/A-

vil

l.

Gazdas6gi tarsasdg neve' ?. l!ll:.1 Szolg6ltato 6s Kereskedelmi Kft.

2. Sz6khelye

.

2040 Buda6rs, Liliom u. 15.

3. Gazdas6gi t6rsas6g formdj", ..1:i:?.1?Jl.l:r.?l:::.99:.ll'.:.?'39....
-......
4. Az 6rdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):
tu

5. A tulajdoni

drdekelts6g keletkezdsekori ar6nya:.4.9.....

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arimya: 19..-.

o/o

7.

49

Nyeresdgbol val6 rdszeseddse:.

8. A gazdasrigi t6rsas6gban viselt tisztsdget

o/
/o

.:-.:::;.

vllt.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye:

3. Gazdasrigi trirsas6g form dja:=.--

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori ardnya: .......

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arimya:

o/o

7. Nyeresdgbol val6 r6szesed6se:

..........

8. A gazdas6gi t6rsasrlgban viselt tisztsdge:

%
:.-.1-.......

-
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D) r6sz-

KIMUTATAS
az orszitggytil6si k6pvisel6nek az Orsziegyiil6st6l, sajrlt prlrtjit6l vagy
k6pvisel6csoportj6t6), illetve a ttirv6nyhoz6i munkit trimogat6 alapitvinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijinak elkitrlsrlhoz sziiks6ges vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juffatisokr6l 6s ingyenes hasznSlatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban : j uttatrls)

A juttatris ideje

2018.06. 08

2018.06. 08
2018.06. 08
2018.06. 08
2018.06. 08

*

mobiltelefon Samsung G. 54

24.990.-

ktils6 winchester ITB Maxtor

15.990.-

SIM k5rtya

0.-

mobiltelefon Samsung G. SB

130.361 .-

notebook dell Lat. 5480
+eg6r+tdska

245.500.-

2018.06. 08

lizemanyagk6rtya

2018.06. 08

irodahaszndlat

2018.06. 08

A juttat6s 6rt6ke

A juttat6s megnevezese

Tev6kenysdget segit6 szem6lyzet

Csak azorszilggyrildsi kipviselo tolti ki!

Torv6ny szerint
meghat6rozott ert6k

T6rv6ny szerint
meghat6rozott ert6k

T6rv6ny szerint
meghatdrozott ertek
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E) r6sz*

KIMUTATAS
az orszilggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatisival tisszefiigg6sben kapott
ajrind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ili nem tartozil ingyenes juttatfsair6l
(a tov{bbiakban : ajrind6k)

Az ajinddkoz6s ideje

-

Az ajilnddk megnevezdse

Csak azorszitggyrildsi k6pviselo t6lti ki!

Az ajdnddk drt6ke

-

18

F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffizddb egy6b
jogosultsiga alapjin, tov6bb6 e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a
tovSbbiakban : timogatrls)

A t6mogatrls
jogosultja

A t6mogat6s

A t6mogat6s

A trimogat6st

A t5mogat6s

A t6mogat6s

megszerz6s6nek

megszerz6sdnek

nyirjt6

c6lja

6rtdke

.iogcfme, m6dia

id6pontja

***
Kelt

Budadrs

2021

uar

ev
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Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozcis hriztartrlsban dl6 hilzas-lelett6rsam,

Ritter Vera
valamint a velem kozcis hintatisban 6lo gyermeke(i)m,

Ritter Annarose Conie ,. B ltle t.M eria.er. E!!!et.Iets. e
ny

iI

atkoz atdtl nyilatkozata i t. .

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o o a a a aa a a a a a a a a a a a a aa a a a a a aoa

a kdpviselo al6fr6sa

*

Csak az orszitggytil6si k6pvisel6 tdlti ki!
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