
A téli gumiabroncsok használata Európában

Országok, ahol:

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan nincsenek előírások

A téli gumiabroncsokat bizonyos körülmények között 
(eltérő feltételekkel) kell használni

Mindenféleképpen rendelkezni 
kell téli gumiabroncsokkal
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Albánia

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

Kötelező a járműben a meghajtott 
tengelyre való hóláncokat tartani.
Az útjelzéseknek és feltételeknek 

megfelelően kell használni.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Ausztria

A téli gumiabroncsok használata november 
1-től április 15-ig kötelező. Be nem tartása 

a jármű vezetésének megtiltását, illetve 
magas összegű pénzbüntetéseket, vonhat 
maga után(35 és 5000 euró között). A 3,5 
tonna feletti DMC járműveken legalább 

egy meghajtott tengelyen egy M + S 
gumiabroncsnak kell lennie, amelynek 

minimális futási mélysége 6 mm (átlós) vagy 
5 mm (sugárirányú). A téli gumiabroncsok 

kötelezőek az autóbuszokra (M2, M3 
kategória) november 1-től március 15-ig.

A gépjárműben legalább két 
meghajtott tengelyenként 

gumiabroncshoz való hóláncot kell 
tartani november 1-jétől április 15-ig. 

Kivétel ez alól a tömegközlekedési 
busz. A hóval és jéggel borított utakon 

kötelező használni.

A szegecses gumiabroncs használata 
3,5 tonna feletti DMC járműveknél 

tilos.

Belgium

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

Az M + S gumiabroncsok és a téli 
gumiabroncsok szimmetrikus 

felszerelésének kötelezettsége.

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Bosznia-
 Hercegovina

November 15-től április 15-ig két lehetőség 
áll rendelkezésre, amelyek kötelezőek több 

mint 8 ülőhelyű járműveknél, valamint a 
3,5 tonna feletti DMC járműveknél: 
1. opció: a meghajtott tengelyen téli 

gumiabroncsok, minimális futási mélység 
4 mm. 

2. opció: szabványos profilú 
gumiabroncsok, minimum 4 mm-es 

futófelület-mélységgel, téli körülmények 
között hóláncokat kell felszerelni a 

meghajtott tengelyekre (pl. hóesés, ónos 
eső).

Kötelező a járműben a meghajtott 
tengelyre való hóláncokat tartani 

november 15-től április 15-ig. 

A járműben kötelező 25-50 kg 
homokzsákot tartani, valamint 

lapátot. Tilos a szegecses gumiabroncs 
használata.

Fehéroroszország

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett.

A szegecses gumiabroncsok használata 
engedélyezett.
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Bulgária

Kötelező november 15 és március 1 
között, téli vagy nyári gumiabroncsok 

használata, de minimum 4 mm-es 
futófelület-mélységgel.

Kötelező a járműben hóláncokat 
tartani november 15-től március 

31-ig.  

Használata kötelező a megfelelő 
jelzésekkel ellátott hegyi útakon.

A szegecses gumiabroncs használata 
3,5 tonna feletti DMC járműveknél 

tilos. 
A megfelelő téli felszerelés hiánya az 
országba történő behajtási engedély 

megtagadásához vezethet vagy 
vezetési korlátozáshoz.

Horvátország

A téli gumiabroncsok használata 
november 15-től április 15-ig kötelező. 

 
A 3,5 tonna feletti DMC járműveken 

legalább egy meghajtott tengelyen a M + S 
gumiabroncs kötelező.

Bizonyos körülmények között 
szükséges a hóláncok használata a 

meghajtót tengelyen (ha a jármű SU 
abroncsokkal van felszerelve). 

 
Néhány régióban kötelező a hólánc 

(Lika/Gorski Kotar).

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata. 

A haszongépjárművek kötelező 
felszerelése a lapát.

Csehország

A téli gumiabroncsok november 
1-jétől március 31-ig kötelezőek, téli 
útviszonyoktól függően vagy a “téli 

felszerelés”  jelzéssel ellátott helyeken. 
Az M + S gumiabroncsok kötelezőek a 3,5 
tonna feletti DMC járművek meghajtott 
tengelyén. Minimális futási mélysége 6 

mm lehet.

Különböző útjelző táblák lehetséges 
használata. A hóláncok a megfelelő 

közúti jelzőtáblákon feltüntetett 
helyeken kötelezőek, legalább 1 

meghajtott tengelyen a 2 vagy három 
tengelyes meghajtású járműveken.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Dánia

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

A hóláncok november 1. és április 15. 
között használhatók.

A szegecses gumiabroncsok 
használhatóak november 1-től április 

15-ig. 
A megadott időszak alatt a szegecses 
gumiabroncsokat minden tengelyre 

fel kell szerelni.

Észtország

Kötelező a téli gumiabroncsok használata 
(radiál gumiabroncsok, minimális 

futófelület mélysége 3 mm) december 
1-től március 1-ig (októbertől áprilisig az 

időjárási körülményektől függően).

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett.

A szegecses gumiabroncsok 
használata tilos a 3,5 tonna feletti 

DMC járműveknél.

Finnország

A 3,5 tonna feletti DMC járművek 
decembertől februárig: futófelület 

mélysége a meghajtott tengelyen min. 5 
mm, más tengelyeken min. 3 mm.

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett.

A szegecses gumiabroncsok 
használata november 1-jétől húsvét 
utáni első hétfőig engedélyezettek.
Az időjárási viszonyoktól függően ez 

az időszak meghosszabbítható.
A 3,5 tonna feletti DMC járművek 

esetében a maximális megengedett 
sebesség az 80 km/ó.

Megengedett méretek: a szegecsek 
átlagos hossza legfeljebb 1,5 mm és 

maximum 50 szegecs lehet egy méter 
kerületi gumiabroncson, amit 2013. 

július 1-e után gyártottak.

Franciaország

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

Kivételek - a közúti jelzések szerint.

A hóláncok használata - a közúti 
jelzések szerint.

A 3,5 tonna feletti DMC 
járműveknél a szegecses abroncsok 
engedélyezettek:  november 11-et 

megelőző szombattól, március 
utolsó vasárnapjáig de maximum 

90 km/ó megengedett sebességgel. 
A szegecses gumiabroncsokkal 

felszerelt járműveket matricával kell 
megjelölni.

A szegecses gumiabroncsok 
használata tilos a 3,5 tonna feletti 

DMC járműveknél.
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Németország

Bizonyos esetekben téli körülmények 
között. A 3,5 tonna feletti járműveket 
minden egyes tengelyen 2018. január 

1-jétől az Alpesi szimbólummal (3PMSF) 
megjelölt gumiabronccsal kell felszerelni.

A 3,5 tonna feletti járműveket minden 
egyes tengelyen 2018. január 1-jétől az 

Alpesi szimbólummal (3PMSF) megjelölt 
gumiabronccsal kell felszerelni a 

folyamatosan hajtott tengelyeken.
Ez a 2018. január 1-e után gyártott 

gumiabroncsokra vonatkozik.
A 2018. január 1. előtt gyártott M + S 

gumiabroncsok 2024. szeptember 30-ig 
megfelelő téli felszerelésnek tekinthetőek.

Legkésőbb 2020. július 1-jétől az Alpesi 
szimbólummal jelölt gumiabroncsok 

kötelezőek lesznek az első kormányzott 
tengelyeken is.

A hóláncok használata - a közúti 
jelzések szerint.  

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Kivétel ez alól: a “Kleines Deutsches 
Eck (Kis német sarok)”-on keresztül 

vezető úton.

Büntetések: 60 euró a nem megfelelő 
gumiabroncsok miatt,

80 euró a nem megfelelő gumiabroncs 
miatt okozott a közlekedési 

akadályozásért / megzavarásért,
100 euró a nem megfelelő 

gumiabroncs miatt kialakult veszélyes 
helyzetek miatt,

120 euró egy baleset okozásért a 
nem megfelelő gumiabroncsok miatt, 

valamint 1 büntetőpont minden 
esetben (Flensburg büntetőpont 

rendszer).

Egyesült Királyság

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett.

A szegecses gumiabroncsok 
használata engedélyezett amennyiben 

nem tesz kárt az útfelületben. 
Ellenkező esetben az útfelület felújítási 

költségeit áthárítják a kárt okozóra.

Magyarország

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett.

A hólánc használata és megléte 
bizonyos időjárási körülmények között 

kötelező lehet (maximális sebesség: 
50 km/ó).

Téli időjárási viszonyok esetén a 
külföldi járműveket csak a hólánc 

megléte mellett engedik be az ország 
területére.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Írország

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett.

A szegecses gumiabroncsok 
használata engedélyezett,

megengedett maximális sebesség 
96/112 km/ó (országutak/autópályák).

Olaszország

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.  - Kivétel ez 

alól a közúti jelzések esetében.

A járműben csúszásgátló eszközt (pl. 
hóláncot) kell tartani.

Téli szabályozás RU / 158 csak az alábbi 
kategóriákba tartozó járművekre 
vonatkozik: M1, N1 és O1. Hóesés 

esetén a helyi rendőrség megtilthatja 
az egyes szakaszokon a közlekedést.

Koszovo

A téli időszakra vonatkozóan nincsenek 
általános szabályok.

A járműben a meghajtott tengelyekhez 
hóláncot kell tartani.

A hóláncok használata - a közúti 
jelzések szerint.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

A buszoknak és a teherautóknak 
kötelező felszerelés a lapát.

Lettország

Az M + S téli gumiabroncsok október 1-jétől 
április 30-ig kötelezőek, minimális futási 

mélysége 4 mm lehet.

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett.

A 3,5 tonna feletti DMC járműveknél a 
szegecses abroncsok engedélyezettek, 

október 1-től április 30-ig.

Liechtenstein

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok. Ha azonban 

rossz gumiabroncsok vannak felszerelve 
a gépkocsira, az a biztosítási védelem 
korlátozását eredményezheti. A jármű 

felszerelésének alkalmasnak kell lennie az 
időjárási viszonyoknak.

A hólánc használata engedélyezett.
A völgyekben nincs kötelező jellege.

A hegyekben a közúti jelzések 
tájékoztatnak a hóláncok 

használatának szükségességéről.

A 7,5 tonna feletti DMC járműveknél a 
szegecses abroncsok engedélyezettek:  

november 1-től április 30-ig de 
maximum 80 km/ó megengedett 

sebességgel.
A szegecses gumiabroncsot minden 

tengelyre fel kell szerelni.
A szegecses gumiabroncsokkal 

felszerelt járműveket matricával kell 
megjelölni.
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Litvánia

A téli gumiabroncsok november 
1-jétől április 1-ig kötelezőek, a 3,5 

tonna feletti DMC járműveken.

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett.

A szegecses gumiabroncsok használata 
engedélyezett november 1-jétől április 

1-ig.

Luxemburg

Minden tehergépkocsi és 
busz meghajtott tengelyét téli 

gumiabroncsokkal (M + S jelzéssel) 
kell fel szerelni a téli körülmények 

közötti közlekedéshez (hó, jég, 
zuzmara).

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Macedónia

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

A gépjárműben a hóláncnak 
november 15-től március 15-ig meg 

kell lennie, ha a járművön csak 
szabványos gumiabroncs van.

A buszoknak és a teherautóknak kötelező 
felszerelés a lapát.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Montenegró

Kötelező a téli M + S gumiabroncsok 
használata, minimális futófelület 

mélysége 4 mm, novembertől, 
áprilisig a megadott útszakaszokon, 

melyet a Közrendi Minisztérium 
határoz meg.

A járműben a meghajtott 
tengelyekhez hóláncot kell tartani.

A hóláncok használata - a közúti 
jelzések szerint.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata. A buszoknak és a 

teherautóknak kötelező felszerelés a 
lapát.

Hollandia

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

A hólánc használata a közutakon 
tilos.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Norvégia

November 15-től március 31-ig a 
3,5 tonna feletti DMC járműveket 
téli gumiabroncsokkal (M + S) kell 

felszerelni minden tengelyen, 
melynek a minimális futófelület 

mélysége 5 mm.
A jóváhagyott téli gumiabroncsok 

listája megtalálható a www.stro.no 
oldalon.

A 3,5 tonna feletti DMC 
gépjárműveket hólánccal kell 

felszerelni abban az időszakban, 
amikor megengedett a szegecses 

gumiabroncsok használata.
Egy pótkocsis teherautónak legalább 

7 darab lánccal kell rendelkeznie.

Szegecses gumiabroncsok (átlagos hossz: 
1,7 mm) engedélyezettek november 1-től 

az első vasárnapig húsvét után.
Nordland és Tromsi Finnmark régiókban: 

október 16-tól április 30-ig.
Teherautók és pótkocsik – szegecses 

gumiabroncsok ugyanazokon a 
tengelyeken.

Iker gumiabroncsok esetén a szegecses 
elég az csak egyiken.

Trondheimban és Oslóban díjat kell 
fizetni a szegecses gumiabroncsok 

használatáért: a megfelelő napi jegyet 
meg lehet venni a főutcákon lévő 

automata gépekből, telefonon vagy 
szöveges üzenetben (egy norvég, svéd 
vagy dán üzemeltető által biztosított 

számon).
A Trondheimben érvényes havi vagy éves 

bérleteket az Erling Trondheim városi 
parkolási irodájában vásárolhatja meg, 

Skakkes Gate 40, 7012 Trondheim.
A napi jegyek ára kb. 3,90 euró, a havi kb. 
52 euró, és az éves ára majdnem 155 euró 
(az árak kétszer annyi, ha 3,5 tonna feletti 

DMC járművek esetében).
A fenti követelmények betartásának 
elmulasztásáért 97 eurós büntetésre 

számíthat.

Lengyelország

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

A hólánc használata csak hó és/vagy 
jég borította utakon engedélyezett. 
A hóláncok kötelező használatát - a 

közúti jelzések szabják meg.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.
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Portugália

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan 
nincsenek általános szabályok.

A hólánc használata csak 
időszakosan kötelező azokon a 
területeken ahol a használatát 
- a közúti jelzések szabják meg 

(kizárólag a magasabb helyeken lévő 
tartományokban).

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Románia

Téli útviszonyok esetén a 3,5 tonna feletti 
DMC és az embereket szállító járműveket 

(9-nél több létszám) járművek hajtott 
tengelyeit téli gumiabroncsokkal vagy az 
M + S jelzéssel ellátott abroncsokkal kell 

felszerelni.

A 3,5 tonna feletti DMC járműveket 
hólánccal kell felszerelni, amelyeket 

a megfelelő jelölésekkel ellátott 
helyen kell elvégezni.

A 3,5 tonna feletti DMC járművek 
alapfelszereltsége kell hogy legyen a 

lapát és a homok.
Tilos a szegecses gumiabroncsok 

használata.

Oroszország

Előreláthatólag egy új technikai 
szabályozás fog hatályba lépni.

Decemberben, januárban és februárban 
a személygépkocsikra, a könnyű 

haszongépjárművekre, a tehergépkocsik 
és a buszok mindegyik tengelyére M + S 
vagy 3PMSF (hópehely és három csúcs 

a háttérben) szimbólummal ellátott 
gumiabroncsot kell felszerelni.

Minimális futófelület-mélység: 4 mm lehet.

A hólánc ajánlott, de nem kötelező. A szegecses abroncsok használata 
tilos a nyári hónapokban (június, 

július, augusztus).

Szerbia

Az M + S jelzéssel ellátott gumiabroncsok 
vagy a téli gumiabroncsok kötelezőek 

novembertől áprilisig.
Minimális futófelület-mélység: 4 mm 

lehet.
A hólánc használata a közúti jelzések és 

az utak állapota szerint.

Kötelező a járműben a meghajtott 
tengelyre való hóláncokat tartani.

A hólánc használata a közúti jelzések 
és az utak állapota szerint.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

A buszoknak és a teherautóknak 
kötelező felszerelés a lapát.

Szlovákia

Téli gumiabroncsok / M + S kötelező 
a nehéz és a 3,5 tonna feletti DMC 

tehergépjárműveknek november 15-től 
március 31-ig a meghajtott tengelyeken 
(minimális futófelület-mélység 3 mm).

A járműben hóláncokat kell tartani.
A hólánc használata a közúti jelzések 

és az utak állapota szerint.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Szlovénia

November 15 és április 15 között két 
kötelező de választható lehetőség áll 
rendelkezésre a 3,5 tonna feletti DMC 

járműveknek:
1. lehetőség: téli gumiabroncsok legalább 

a meghajtott tengelyeken (minimális 
futófelület-mélység 3 mm)

2. lehetőség: szabványos gumiabroncsok, 
de hóláncot kell tartani a járműben, amit 

téli körülmények között a meghajtott 
tengelyek kerekeire kell felszerelni.

A hóláncot kell tartani a 3,5 
tonna feletti DMC jármővekben 

amennyiben nem rendelkeznek téli 
gumiabroncsokkal.

Tilos a szegecses gumiabroncsok 
használata.

Spanyolország

Vörös jelzésű, magas hegyi utakon (15/
TV-87): a 3,5 tonna és 7,5 tonna közötti 

tehergépjárművek kizárólag szemét, 
és élelmiszer szállításhoz, folyadékok, 

valamint segédjárművek szállításához kell 
téli gumiabroncsokat felszerelni minden 

tengelyre melynek a futófelület mélysége 
legalább 4 mm. Más teherautók nem 

közlekedhetnek.

A vörös jelzésű, magas hegyi 
utakon (15 / TV-87): nehéz 

tehergépjárműveken a hóláncok 
3,5 tonna és 7,5 tonna közötti 

DMC járműveken, valamint téli 
gumiabroncsok nélküli buszokon.

A havas utakon megengedett a 
2 mm-es hosszúságú szegecses 

gumiabroncs.
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Ország A gumiabroncsokra
vonatkozó szabályok

A hóláncra
vonatkozó szabályok Egyéb információk

Svédország

December 1-től március 31-ig a 3,5 tonna feletti 
DMC járműveket téli gumiabroncsokkal (M + 
S) kell felszerelni a meghajtott tengelyeken, 

melynek a minimális futófelület mélysége 5 mm.
A kormányzott tengelyeken és a pótkocsi 

tengelyein lévő gumiabroncsok esetében az M + 
S megjelölés nem kötelező.

A minimális futófelület mélysége 5 mm a 
kormányzott tengelyen és 1,6 mm a pótkocsi 

gumiabroncsain.
A meghajtott tengelyeken jóváhagyott 

téli gumiabroncsok listája a www.stro.se 
weboldalon érhető el.

Ajánlott hóláncot tartani a 
járműben.

A szegecses abroncsokat október 
1-től április 15-ig lehet használni.

Az időjárási viszonyoktól 
függően ez az időtartam 

meghosszabbítható.
Maximum 50 szegecs lehet a 
2013. július 1-e után gyártott 

gumiabroncs kerületén.
Figyelni kell bizonyos utakra 

vonatkozó kivételekre.

Svájc

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan nincsenek 
általános szabályok, téli útviszonyok esetén 
helyi előírások alkalmazhatóak (pl. Az alpesi 

területeken átvezető utak).
Minimális futófelület-mélység téli 

gumiabroncsoknál: 1,6 mm. A szabványos 
gumiabroncsokkal felszerelt, téli körülmények 

között bekövetkezett baleset esetén a sofőr 
felelősségre vonható.

A hatóságok bejelenthetik a hólánc 
használatának kötelezettségét (a 
négykerék-meghajtású járművek 

kivételek ez alól).
A hóláncok használata a megfelelő 
útjelző táblák és feltételek szerint.

A szegecses gumiabroncsok 
használata megengedett a 3,5 

tonna feletti DMC járműveknek 
november 1-től április 30-ig 
hófödte utakon. Maximális 

megengedett sebesség: 80 km/ó.
A szegecses gumiabroncsos 

járműveket „80 km/ó” jelzéssel kell 
ellátni.

Törökország

Kötelező a téli gumiabroncsok használata 4 
hónapon át, december 1-től április 1-ig.

A  téli gumiabroncsok használatáról a helyi 
kormányzók döntenek, és a helyszínen az átlagos 

hőmérséklet függvényében teszik közzé a 
közleményeket.

A téli gumiabroncsokat a teherautók, 
a vontatók és a buszok tengelyére és a 

könnyű tehergépkocsik, mikrobuszok és 
személygépkocsik minden tengelyére fel kell 

szerelni.
Amennyiben útközben cserélni kell a 

gumiabroncsot azt csak egy téli gumiabronccsal 
lehet.  

Ebben a kötelező időszakban a téli 
gumiabroncsoknak az oldalán (M + S), vagy 

hópehely szimbólumnak kell lenniük.
Az gumiabroncsok futófelület mélységének 

és mintázatának meg kell felelnie a téli 
gumiabroncsok mintájának, még akkor is, ha (M + 

S) szimbólumot van rajtuk.
A téli gumiabroncsoknak legalább 4 mm-es 

futófelülettel kell rendelkezniük a tehergépkocsik, 
a vontatók és a buszok esetében, valamint 
a könnyű tehergépkocsik, mikrobuszok és 

személygépkocsik esetén 1,6 mm.

Sem a hóláncok megléte, vagy 
használata nem mentesíti a 

sofőröket a téli gumiabroncsok 
használata alól.

A téli gumiabroncsokat csak a 
jégen használható, szegecses 

gumiabroncsokkal lehet 
helyettesíteni.

A futófelület mélységét a 
középrészen kell lemérni.

Ukrajna

A téli gumiabroncsokra vonatkozóan nincsenek 
általános szabályok.

A hólánc használata csak hó 
és/vagy jég borította utakon 

engedélyezett.

A szegecses gumiabroncsok 
használata megengedett.

M+S Az M + S (sár és hó) jelzéssel ellátott 
gumiabroncsok futófelülete vagy szerkezete 
jobb paramétereket biztosít a havon, mint egy 
szabványos gumiabroncs.

Az M + S címke nem tartozik semmilyen speciális 
vizsgálati eljárás alá.

A háttérben hegyek és hópehely szimbólummal 
ellátott gumiabroncsok (3PMSF) fizikailag 
megerősített téli biztonságot kínálnak. Ezeknek a 
gumiabroncsoknak át kell menniük a hótakarós 
felületen végzett teszten, és legalább 25% 
-kal jobb tapadást kell biztosítaniuk, mint a 
szabványos referencia abroncsoknak *.


