
gyszóval ezt is elszúrtuk. Akkor azzal 
indokoltuk, hogy a Volvo elsô lépései 

közt lenne az Ikarus lesöprése az asztalról, 
és hát már-már nemzeti kincsünkké, hunga-
rikummá váló márkanév szûnne meg. 
Mára a helyzet annyiban változott – már 
megszokhattuk, hogy kedvezôtlenebbül –, 
hogy az Ikarust egy másik márka „szüntette 
meg”, és a korábbi jól felszerelt gyárat is 
átadta az enyészetnek, a legkisebb esélyt 
sem adva, hogy legalább a munkát meg-
tarthassuk.

A második generáció
A Volánoknál közlekedô 3 ajtós buszok – 
elôvárosi változat – külsôleg sem egyeznek 
meg teljesen a BKV-nál futó csuklós Volvók-
kal, melyekkel megvetette lábát a svéd 
gyártó Magyarországon. Erôforrásában 
pedig teljesen megújult, hiszen azóta egy 
teljesen új normatíva jelent meg a haszon-
gépjármû-motorok terén. Az akkori B7LA 
alvázat felváltotta a B9LA alváz, és motor-
ját, a korábbi 7,3 literes erôforrást egy 
mintegy 2 literrel nagyobb ûrtartalmúra  
cserélték. A motortérfogat növelése csak 
egy volt a többi változás mellett, mivel az 
új D9B360 típusjelû motornak már az Euro 
4 elôírásait kellett teljesíteni, amit a Volvo 
a teljes motorválasztékánál az AdBlue ada-
lékanyaggal mûködô SCR rendszer révén 
ér el. 
Az erôforrás-változtatás a külsôt, a jármû 
hátsó részét, hátfalát is átformálta. Hátul 
a korábbi zártságot egy intenzív nyitott-
ság váltotta fel, mely egyúttal újdonság-
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EGYRE mEGHAtÁRozóbb tÍPusA A VolÁN-VÁllAlAtoKNAK

Megnézvén, beülvén, kipróbálván a Volvo 7700A csuklós buszt ismét eljátszottam  
a gondolattal, hogy mi lett volna, ha… Ha annak idején, amikor a Volvo ajánlatot 
tett az Ikarusra, megkapta volna, akkor most ezt a buszt biztosan itt, vélhetôen  
Székesfehérváron gyártanák, szinte a komplett Volvo busz termékpalettával  
együtt. E helyett az adattáblán a Volvo Polska olvasható, mely egyértelmûvé teszi, 
hogy a zöldmezôs beruházás keretében Wroclawban felépített hatalmas gyárban 
születnek többek között ezek a Volvo 7700A buszok (is), melyek egyre nagyobb 
számban közlekednek hazai útjainkon. 

Volvo 7700A  
csuklós autóbusz
Volvo 7700A  
csuklós autóbusz

Fekete szín, ezüstkeret, benne a Volvo-embléma. 
Egységes az összes Volvo busznál

Jelen és jövô. Mindenben jobb a Volvo?Jelen és jövô. Mindenben jobb a Volvo?
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ként hatott a busziparra. A szinte szaba
don álló felsô részt csak egy „háló” takar
ja el, markánsan megváltoztatva ezzel a 
busz hátfalát. A homlokrész is némi koz
metikázáson esett át, változtak a fényszó
rók és azok környezetének kialakítása, na 
meg a jellegzetes Volvoembléma. Hogy 
elônyére válte a busznak a módosítás, 
avagy szebb az elsô szériás megoldás, 
ízlés dolga.
Az mindenesetre igaz, hogy a korábbi kis
sé egysíkúságot egy tagoltabb, színesebb 
homlokfal váltotta fel. A fekete díszrács, 
benne az emblémával pedig egységessé 
vált, az összes típus ezzel készül, jelezvén 
ezzel is a szoros együvé tartozást. Kicsit 
hosszabb is lett a jármû, mintegy 100 mm
rel. De miért nem 850nel? Vagy alternatí
vaként miért nincs egy 18 750 mmes válto
zat? Eddig csak a Neoman csoport vállalta 
fel ezt a méretet csuklós buszainál. 

Majdnem profi utastér
Az utastérben is történtek kisebb módosítá
sok 2006ban, még otthonosabbá téve 
azt. Egy végig alacsonypadlós busznál sok
kal nehezebb olyan utasteret megalkotni, 
ahol minden székben, minden ponton, min
den méteren tökéletesen érzi magát az 
utas. Különbözô megoldások, elgondolá
sok vannak a gyártók részérôl, melyek hol 
jobban sikerülnek, hol kevésbé. Nos a Vol
vónál jelen buszban általában sikerült úgy 
berendezni az utasteret, hogy ott a lehetô 
legkisebb kompromisszumot kelljen kötnie 
az utasnak. 
De mielôtt belemennénk ennek ecsetelésé
be, nézzük is, mi a különbség egy városi 
és egy elôvárosi kialakítás között. Minimá
lis, de ez így is van jól, hiszen így lehet 
költséghatékony egy gyártás. Plusz egy 
negyedik ajtót kap hátul a városi kivitel, 
valamint a harmadik ajtóval szemben két 
üléspár elhagyásával kialakítanak egy 
peronrészt a nagyobb befogadóképesség 
érdekében. Ezenkívül az elôvárosi kivitel 
kap még összesen négy hosszabbrövi
debb csomagpolcot, melyek elhelyezkedé
sének logikájára nem jöttem rá.
Legyen az városi vagy elôvárosi kialakítás, 
nagyon esztétikus, utasbarát és praktikus a 
Volvo 7700A buszok belsô kialakítása. Iga
zából két negatívumot tudnék csak említe
ni. Az egyik, hogy a leghátsó hármas ülés
re való bejutás nagyon körülményes és 
kényelmetlen. Alig 300 mm hely van az 
elôtte lévô ülés és a motor között. Nagyon 
szûk a lábtér is, így talán még sosem ült itt 
három ember egyszerre. Talán kényelme
sebb lenne ott is egy dupla ülést alkalmaz
ni. A másik probléma a belsô ablaköv 
magasságának a váltásánál tapasztalha
tó. Az alacsonypadlós buszok nagy részé
nél a hátsó emeltebb ablakpárkányszin
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1. Körben hatalmas üvegfelület jelzi  
a modernséget, tágasságot, világosságot

2. 2006 ôszén debütált a jelenlegi  
elsôlámpa-kialakítás a 7700-ason

3. A hátsó lámpaegyüttes harmonizál  
az elsôkkel.  

Kár, hogy oldalról semmit sem világít
4. Jobb oldali külsô visszapillantó.  

A városi, elôvárosi buszoknál nincs hely egy 
dupla tükrös megoldásra
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tet úgy oldják meg, hogy egy bizonyos 
ponttól megemelik azt 100-130 mm-rel, és 
innen kezdve az ülések is dobogókra kerül-
nek. Ezáltal változatlan marad vagy csök-
ken az ülôlap és az ablak közti távolság. 
De semmi esetre sem növekszik, rontva az 
oldalra való kilátás élményét. Ez a Volvó-
nál annyit módosult, hogy van egyszer egy 
80 mm-es emelés, majd a következô ablak-
táblánál egy 50 mm-t hátrafelé emelkedô 
ferde ablakpárkány. Ezzel mind nem len-
ne baj, bár e területen kicsit összevissza-
ság uralkodik, de ezt nem követik az ülé-
sek ülôlapjainak magasságai, vagyis a 
kényelmes oldalra való kilátás meghiúsul. 
Ez ugyan egy, legfeljebb két üléspárt érint 
a bal és a jobb oldalon. És ezzel be is 
lehet fejezni funkcionalitás szempontjából 
a „nem tetszett” felsorolást. 
Esztétikai oldalról vizsgálva a jármûvet, 
mindössze egy negatívummal találkoztam 
csak, bár az eléggé szembeötlô volt. Az 
alacsonypadlós kialakítású jármûveknél a 
motor mindenképpen bekerül az utastér-
be. Többnyire hátulra, balra kitolva. Ennek 
kell egy házat és egy burkolatot építeni. Ez 
nem sikerült sem színében, sem anyagá-
ban, sem pedig esztétikájában. A csavarfe-
jek kilógnak, rideg és kicsit primitív kialakí-
tású. Az még rendben van, hogy itt az 
üléstámlákat besüllyesztették, ezzel is nyer-
ve 30-40 mm-t. De egy esztétikusabb bur-
kolatot, egy jobb végmunkát mindenkép-
pen megérdemelt volna a busz, hiszen 
szerves részét képezi az utastérnek. Érve-
im melletti ellenérvek mindenképpen azok, 
hogy a vandalizmus kiváló bölcsôje lehet 
egy buszon a leghátsó rész, és ezt bizto-
san bánná egy finomabb motortérburkolat 
is. 
Ezeket leszámítva profi munka a teljes bel-
sô, nagyon utasbarát mind a 18 méter. 3 
széles utasajtó áll az utasok rendelkezésé-
re, ebbôl a másodiknál kihajtható rámpa 
található a kerekes székek könnyebb közle-
kedése érdekében. 52 utas tud helyet fog-
lalni, míg 94-nek jut kényelmesen állóhely 
(6 fô/m2), ami még tovább növelhetô egy 
kicsit zsúfoltabb és már kényelmetlen utas-
térrel (8 fô/m2). Elöl mintegy 1800 mm szé-
les peron található, ahol lehetôség van a 
kerekes székek, babakocsik elhelyezésére 
is. 
A Volvo mindig élen járt a biztonság terén, 
legyen az személyautó vagy éppen autó-
busz. És vigyáz az utasokra is. Összesen 
26 (!) kapaszkodóoszlopot lehet választani 
a biztonságos utazás érdekében. Szinte 
minden méteren van egy. Ezenkívül továb-
bi kapaszkodók, vízszintes rudak található-
ak a buszban, még a csuklórészben is, 
igaz, ezek közül néhány 2130 mm maga-
san van. Ezeket lejjebb kellett volna elhe-
lyezni. A csuklószerkezetben nincs egy 
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1. Új a hátfal is 2006 óta  2. Félig nyitott motortér. 
A kipufogógázok felül távoznak, kímélvén ezzel is a 
talajközeli levegôt. A harmadik féklámpa is igen 
felül, jól láthatóan kapott helyet  3. Széles utastájé
koztató táblák baloldalt, az elsô és a hátsó tagban 

is egyaránt  4. 6 hengeres soros Volvo motor, 360 LE teljesít
ménnyel, balra kitolva  5. Egyenes, letisztul vonalak, modern 
forma jellemzi a buszt  6. Volvo 7700A (a Zala Volán elôre 
csak kisméretû, csak járatszámkijelzésre alkalmas elektroni
kus táblát kért)  7. Kihajtható rámpa a kerekes székek 
könnyebb közlekedése érdekében a második ajtónál
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íves korlát, egy támaszték, mely megvéde
né az embert a csuklószerkezettôl. Vagy 
sok esetben fordítva, a csukló harmonikát 
a véletlen vagy szándékos rugdosástól. 
Erre nem ártana odafigyelni akár utólag 
is, hiszen egy nagyon érzékeny területrôl 
van szó. És itt sokkal nagyobb lehet az 
utasbaleseti lehetôség is. 
Maga az utastér nagyon tágas. 2300 mm 
az állómagasság, 970, illetve a hátsó rész
ben, ahol az ülések már dobogón vannak 
840 mmes ablakmagasság, teli üveges 
utasajtók. Egyszóval tágas, világos min
den. Megfelelô az átjárás a kerékdobok 
között is. És az ülések, ülôhelyek pozíciói? 
A Volvo a Ster6MZ típusú egyszerû, de 
kényelmes, lehajtható kartámaszú üléseket 
tett a buszba. Elöl találhatók úgynevezett 
másfeles ülések is, melyek szélesebb ülô
lapjuknak köszönhetôen kedveltek a kis
gyerekes anyukák vagy éppen nagyobb 
pakkal utazók körében. A dobogók a kere
kek környékén és hátul itt is megjelennek, 
mely az alacsony padló szükségszerû vele
járója. Hátul néha kicsit kusza összevissza
ság uralkodik e téren, itt kisebb, ott maga
sabb, így nem árt a láb elé nézni. Na meg 
megválasztani – ha lehet –, ki hova üljön. 
Sajnos elkerülhetetlen a néhol közel 300 
mmes dobogó, de ezt kénytelen megszok
ni a kedves utas. Cserébe kap egy lépcsô 
nélküli roppant kényelmes kibe szállást. 
Alapként 340 mmes beszállószintet, mely 
még további 60 mmrel csökkenthetô. Ha 
le akarunk szállni, avagy problémánk van, 
az elsô részben 9 normál, egy gyerek és 
egy mozgássérültleszállásjelzô van és 3 
vészjelzô, míg a pótkocsiban 6 leszállás 
és 2 vészjelzôvel lehet jelezni. Az elôbbiek 
sárgák, míg a veszélyre felhívó gombok 
piros színûek. 
Kicsit zavaró a tesztelt Zala Volán Volvo 
buszánál a klímaberendezés és az elhúz
ható dupla üvegezésû ablakok együttes 
alkalmazása, hiszen a kettô üti egymást. 
Nos itt az történt, hogy a zalaiak nem kér
ték a klímát, de a gyártás során a kialakí
tása a tetôn, valamint a dupla üvegezés 
ennek ellenére megtörtént. Ez a kis pontat
lanság – mely most az üzemeltetô malmá
ra hajtotta a vizet, hiszen alapban kapott 
dupla üvegezést – is jól példázza, hogy 
opciós alternatívaként kérhetô a busz lég
kondicionálóval vagy anélkül. Ha klímával 
kérjük (45 kW hûtôteljesítményû), akkor az 
ablakok felsô 10 centije nyitható, ha anél
kül, akkor a bal oldali 7 és a jobb oldali 3 
felületének közel fele elhúzható. Kevesebb 
a tetôszellôzôk száma is a klímás eseté
ben, egy a második ajtónál és egy hátul a 
képzeletbeli vagy városi buszok esetében 
a valós negyedik ajtóval egy vonalban. 
Ugyanez a nem klímás buszoknál kettôvel 
bôvül. Egy a „B” tengely felett és egy 
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1. Külsejében profi, legyen az elgondolás, meg
valósítás vagy éppen megépítés  2. 2+2+2+0 
ajtóképlet az elôvárosi Volvo 7700An  3. Korsze
rû vezetôi munkahely. A mûszerek, kapcsolók ott 
vannak, ahol lenniük kell  4. Íves mennyezet. Jól 
ellensúlyozza a belsô dobozformát  5. A mozgás
sérülteknek kialakított hely a peronrészen, a 
második ajtóval szemben
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pedig a csuklószerkezet után található 
még. A hideg télben a fûtésrôl radiátoros 
fûtés gondoskodik, kellemes hômérsékletet 
varázsolva az utastérbe. A menetzaj szin
te alig hallható, csak gyorsítások esetén 
hallatszik inkább a motor hangja. A jó 
motortérszigetelésen kívül egy Tarabus 
gyártmányú padló alatti zajcsillapító is 
beépítésre került.

A piac egyik  
legmodernebb autóbusza
A B9LA teljesen rozsdamentes alvázra 
épül, melyre a szintén rozsdamentes váz
szerkezet kerül, valamint ragasztással és 
hegesztéssel a lemezek, melyek szintén 
rozsdamentesek. Így a Volvo vállalja a 12 
éves átrozsdásodás elleni garanciát. For
májában egy 18 méteres sok újat nem tud 
hozni, vízszintes ablakövek, 3 széles, 
mélyen üvegezett utasajtó. Ezek elfogadot
tak, és a mai busztrendnek megfelelôek. A 
külsô utastájékoztatást jobboldalt két szé
les járatszám és viszonylatjelzô, míg elöl 
egy nagyméretû és a hátfalon egy számki
jelzô biztosítja (a Zala Volán nem így kér
te). Ez többet jelent a többi jármûhöz 
képest, hiszen többnyire oldalt csak egyet 
szoktak kialakítani. 
Nemcsak külsejében, hanem a legalább 
ugyanolyan fontos gépészetében is a leg
többet kívánja nyújtani ügyfeleinek.
A motor 9,3 literes, Euro 4es, 265 kW 
(360 LE) teljesítményû, mely talán már több 
is a kelleténél. Lehetôség van egy ennél 50 
lóerôvel kisebb teljesítményû, de változat
lan ûrtartalmú erôforrás beépítésére is. 
A sebességváltó a ZF legújabb vívmánya, 
6HP 604C típusú, 6 fokozatú, automata, 
üzemeltetôi kívánság szerinti változtatható 
áttételekkel. De nem lehet panasz az elekt
ronikus vezérlésû légrugózásra sem vagy 
a 3 körös – mindhárom tengelyre külön 
ható fékkör – ötödik generációs elektroni
kus vezérlésû fékrendszerre sem.
A teljes elektronikus vezérlést, mely kiter
jed az egész jármûre, egy BEA2 második 
generációs multiplex elektromos rendszer 
fogja össze, amely a különbözô egységek 
közötti kommunikációt is lehetôvé teszi a 
hatékonyabb mûködés érdekében. De 
ugyanez a rendszer további hasznos funk
ciót kínál még, például öndiagnosztikai 
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1. A 2. ajtó  2. A 3. ajtó  3. Az 1. ajtó  
4. A csuklóharmonikát védeni kellene, 
ami egyúttal az utasok biztonságát is 

szolgálná  5. Rengeteg a kapaszkodóoszlop  6. 
Kényelmesek a fejtámlával és lehajtható kartá
masszal ellátott utasülések  7. A motorburkolat
ba süllyesztett utasülések  8. A leghátsó hármas 
ülés elhelyezése 
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képességgel is rendelkezik, és az esetlege
sen meghibásodott alrendszerek munkáját, 
ha lehet, ideiglenesen mások vehetik át. 
De e rendszernek további elônyei, hogy a 
jármû legfontosabb üzemelési paraméte
rei, mint például a tachográf adatai, a jár
mû pozíciója vagy a fékek, motor és ajtók 
adatai, a fogyasztási értékek is kiolvasha
tók, és a PPS/GPRS rendszeren keresztül 
továbbíthatók a központba.
A jó úttartásról, biztonságos fordulásokról 
gondoskodik továbbá a csuklószerkezetnél 
lévô két elektronikus vezérlésû munkahen
ger, mely legfeljebb 54 fokos becsuklást 
enged, és stabil egyenesfutást biztosít a jár
mûnek.
 
A vezetés élménye
Valóban élmény vezetni, feltéve, ha meg
szokjuk, hogy a „C” tengely kicsit elhagyja 
magát, mint minden tolócsuklós buszon. A 
tágas, kívánságra külön kabinnal rendelke
zô vezetôtér, mely ha nem légkondicionált 
a busz, külön klímával rendelkezik, maxi
mális vezetôi kényelmet biztosít. A kor
mányoszlop négy irányban állítható, a 
vezetôülés fûthetô, és jól áttekinthetô a tel
jes mûszerfal is, mely szintén megújult a 
7700asok 2006os frissítésekor. A hagyo
mányos mûszereken kívül itt található a 
fedélzeti számítógép kijelzôje is, melyrôl 
számos menet és töltési információ lehív
ható. A gombok, kezelôk kézre állnak, 
könnyen elérhetôk. A külsô visszapillantók 
elektromos állításúak, fûthetôk. Továbbá 
egy CDs rádió javítja még a vezetô mun
kakörülményeit.

Összegzés 
Beszélgetve a Volánvállalatok mûszaki, 
gazdasági szakembereivel, egyre inkább 
hajlamosak vagyunk összehasonlítani az 
új buszokat a régi Ikarusokkal. Hiszen a 
kétszázasok, majd a négyszázasok hatá
rozták meg a buszpalettát több mint 30 
éven át. Azt nem vitatjuk, hogy ezek kom
fortszintje, teljesítménye, környezetvédel

me, kényelme messze meghaladja a még 
mai is szép számba futó Ikarusokat, gyöke
resen átalakítva az utazási kultúránkat. 
De… És itt jönnek az ellenvélemények. 
Jelen busznál a tenderajánlatban 14 év 
várható élettartam szerepel. Mikor futnak 
javában 20 év feletti 260asok, 280asok? 
Fogyasztásban sokszor meg sem közelítik 
Ikarusainkat. A garancián túli javítások 
költségeirôl, alkatrészek, karosszériaele
mek árairól nem is beszélve. Komplett 
saját mûhelyek voltak berendezkedve Ika
rusainkra, ahol a szerelôk minden porciká
ját ismerték a buszoknak. És önköltségen 
javították ôket. 
E kis filozofálgatás a kerek asztal mellett 
nem változtat azon a tényen, hogy ma már 
más szelek fújnak, lassan végérvényesen 

egy új korszak kezdôdik a menetrend sze
rinti buszközlekedésben, más típusok alkot
ják az utcaképet. És ha ennek így kell len
nie, a Volvo 7700A egy jó választás. Más 
típus sem tud többet, vételárban is hason
ló. Nagy múltú cég buszával állunk szem
ben, mintegy 80 év buszgyártási tapaszta
lattal a háta mögött. Egykét apróságtól 
eltekintve az utas is a maximumot kapja, 
ami el is várható, hiszen a jegyárak is több
szörösére emelkedtek az elmúlt években. 
Bár szerintem sokan utaznának inkább a 
régi buszokkal, kicsit zötykölôdve, spártai 
körülmények között, de régi jegyárakon. 
Ugyanoda viszi ôket a Volvo is, mint az 
Ikarus – csak lényegesen drágábban.

Roszprim László
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VolVo 7700A

zatelôválasztással, egybeépített re
tarderrel (intarder)
Felfüggesztés: Elektronikus vezérlésû 
teljes légrugózás (ECS), oldalra tér
deplôfunkcióval, automatikus szinte
zéssel • minden tengelyen portálten
gelyek légrugózással, hidraulikus 
lengéscsillapítókkal • a két hátsó ten
gelyen ZF AVN132 gyártmányú, míg 
a mellsôn Volvo gyártmányú
Kerékméret: 275/70 R 22,5, a „B” és 
„C” tengelyek ikerabroncsozásúak
Fékrendszer: 3 körös – mindhárom 
tengelynél külön fékkör – az EEC elô
írásoknak megfelelô levegôs fékrend
szer, elektronikus vezérléssel (ötödik 

generációs – EBS 5.0) • minden ten
gelyen belsô szellôzésû tárcsafékek, 
blokkolásgátló (ABS) és kipörgésgát
ló (ASR), megállófék
Elektromos rendszer: BEA2 második 
generációs multiplex rendszer, 2 db 
12 voltos 225 Ah kapacitású akkumu
látor, 3 x 110 A generátor
Ajtókiosztás: 2+2+2+0 ajtóképletû, 
kétszárnyú, befelé nyíló, pneumatikus 
mûködtetésû, teleüvegezésû, akadály
érzékelôvel, visszanyitó funkcióval • 
szélességük: 1200 mm
Befogadóképesség: Ülôhelyek szá
ma: 52+1 fô • állóhelyek száma: 94 
fô • kerekes székkel 86 fô

Méretek: Hosszúság: 18 044 mm • 
szélesség: 2550 mm • magasság: 
3205 mm • tengely távolság: 
5190+6755 mm • mellsô túlnyúlás: 
2664 mm • hátsó túlnyúlás: 3435 
mm • terepszög elöl 7 fok • terep
szög hátul 7 fok • belépési magas
ság 340 mm • süllyesztôvel 280 
mm
Üzemanyagtartály térfogata 2x190 
liter • AdBluetartály térfogata 40 l
Tömegek: Saját tömeg: 16 793 kg  
• hatóságilag megengedett össztö 
 meg: 28 000 kg • tengelyterhelések 
A/B/C tengelyek: 7100/10 000/ 
10 900 kg

VOLVO 7700A MÛSZAKI, MÉRET- ÉS TÖMEGADATOK

Motor: Volvo D9B360 típusú, soros, 
hathengeres, folyadékhûtéses, négy
ütemû, hengerenkénti adagolószi
vattyús dízelmotor, turbófeltöltôvel és 
töltôlevegôhûtôvel, Euro 4 környezet
védelmi besorolással, SCR rendszer
rel • összlökettérfogat: 9360 cm3 • 
furat/löket: 120/138 mm • sûrítés 
18,0:1 • legnagyobb teljesítmény: 
265 kW (360 LE) 1700 ford./percnél 
• legnagyobb forgatónyomaték: 
1600 Nm 1100–1500 ford./perc 
között
Erôátvitel: ZF 6HP604C típusú, hatfo
kozatú, elektronikus vezérélésû, auto
mata sebességváltó, hatgombos foko

1. Csomagtérpolc. Hiba nélküli munka, bár a csavarfejeket el lehetett volna rejteni  2. 
Légbefúvás a harmadik ajtónál  3. Kapaszkodók mindenütt. Még a csuklóharmonika 
tetején is  4. A kicsit logikátlan elhelyezésû csomagpolcok egyike. Esztétikus, nem 
zörög, könnyû pakolni bele és látni a tartalmát
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