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TA RTA L O M J E G Y Z É K
Bevezetés
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Vajon biztonságban vagyunk-e a föld felett tízezer méteren, közel ezer kilométeres óránkénti
sebességgel száguldó repülõgép fedélzetén?

Tûzvész a manchesteri repülõtéren
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1985. augusztus 22-én Manchester repülõterén a felszállás elõtti nekifutás során kigyulladt
és teljesen kiégett a British Airtours társaság Korfu szigetére induló Boeing 737-es gépe

Köd elõtte, köd utána
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1963. szeptember 4-én rendkívül sûrû ködben szállt fel a zürichi repülõtérrõl, majd két perc
múlva szinte függõlegesen lezuhant a Swissair légitársaság Caravelle III típusú gépe

Rémület a város felett

25

1960. december 16-án New York felett összeütközött a United Airlines DC–8-as és a TWA
légitársaság Lockheed L–1049 típusú leszálláshoz készülõdõ utasszállító repülõgépe

Amikor hirtelen elnémulnak a hajtómûvek

35

1978. december 28-án az üzemanyag elfogyása miatt leállt hajtómûvekkel hajtott végre
kényszerleszállást a United Airlines légitársaság DC–8-as sugárhajtású utasszállító repülõgépe

Nem várt szenzáció a légibemutatón

43

1988. június 26-án a franciaországi Mulhouse-Habsheim repülõterén bemutatórepülés során
lezuhant és elpusztult az Air France vadonatúj Airbus A320 típusú utasszállító repülõgépe

Boeing 737 Cabrio

53

1988. április 28-án Hawaii szigetérõl felszállva leszakadt a törzs felsõ része az Aloha Airlines
légitársaság Honoluluba tartó helyi járatát teljesítõ idõs Boeing 737-es repülõgépérõl

Támadás Amerika ellen

61

2001. szeptember 11-én terroristák négy amerikai belföldi utasszállító repülõgépet kerítettek
hatalmukba, és azokat utasaikkal együtt bombaként használva megtámadták a New York-i
Világkereskedelmi Központ és a washingtoni hadügyminisztérium épületét
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Kényszerleszállás kormányok nélkül

79

1989. július 19-én reménytelen helyzetbõl kényszerleszállást hajtott végre az amerikai
Sioux City repülõterén a United Airlines szinte teljesen kormányozhatatlan DC–10-ese

Végzetes guami kirándulás

89

1997. augusztus 6-án a csendes-óceáni Guam szigetén leszállás közben a repülõtér elõtt
lévõ hegynek ütközött a Korean Air koreai légitársaság Boeing 747-es óriásgépe

Harci repülõ a békés New Yorkban

99

1945. július 28-án az amerikai hadsereg B–25-ös „Mitchell” bombázója a az alacsonyan úszó
felhõk közül elõbukkanva nekiütközött az Empire State Building 380 méter magas épületének

Tûz a pilótafülkében

107

1998. szeptember 2-án éjjel a Swissair New Yorkból Genfbe tartó MD–11-es gépével a kényszerleszállást megelõzõ manõverek során megszakadt a rádiókapcsolat, s a gép a tengerbe zuhant

Az elsõ repülõgépkatasztrófa

117

1908. szeptember 17-én az amerikai hadsereg gyakorlóterén tartott bemutatórepülésen
lezuhant a motoros repülést feltaláló fivérek által készített „Wright 1908 Flyer” repülõgép

Felbontott pálya

125

2000. október 31-én Tajvan Csang Kaj-sek repülõterén rossz idõjárási körülmények között
felszállás során akadályokkal ütközve megsemmisült a Singapore Airlines Boeing 747–400-as gépe

A Concorde balesete Párizsban

135

2000. július 25-én Párizsban felszállás közben kigyulladt, majd egy közeli szállodára zuhanva
elpusztult az Air France légitársaság F-BTSC lajstromjelû szuperszonikus Concorde repülõgépe

Elszabadult vezérsík
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2000. január 31-én Los Angeles partjainál vezethetetlenné vált és hatezer méteres magasságból
a Csendes-óceánba zuhant az Alaska Airlines MD–83-as sugárhajtású utasszállító repülõgépe

Egy éjszaka Sharm el-Sheikhben

153

2004. január 3-án hajnalban a Vörös-tenger partján fekvõ Sharm el-Sheikh repülõterérõl felszállás
után a tengerbe csapódott az egyiptomi Flash Airlines légitársaság Boeing 737-es repülõgépe

Tárgymutató

165
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