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Még sosem volt ilyen biztonságos a repülés 

 Az Allianz és az Embry-Riddle Aeronautical University közös jelentése szerint a 

halálos kimenetelű baleseteket tekintve, 2017 és 2018 bekerült a légiközlekedési 

ágazat három legbiztonságosabb éve közé, a rekordnagyságú utasforgalom 

ellenére is. 

 A nagyobb biztonság a tervezés, a technológia és a képzés terén elért fejlődéssel 

magyarázható. 

 Utasként fel kell készülni arra, hogy az éghajlatváltozás miatt különösen az 

Európa és Észak-Amerika közötti járatokon gyakoribbá válik a turbulencia. 

 Kevesebb a halálos kimenetelű baleset, azonban a légiközlekedési ágazat 

szereplői és a biztosítók egyre többször szembesülnek költséges biztosítási 

eseményekkel ütközések, felszállási tilalmak, és az összetettebb repülőgépeket 

érintő javítások miatt. 

Johannesburg/London/München/New York/Párizs/Sao Paolo/Szingapúr – 

2019. november 5.: A statisztikák szerint még soha nem volt ennyire biztonságos a repülés, 

noha világszinten rekordszámú, négymilliárd utas ült repülőgépre. A vállalati és légi 

biztosításra specializálódott Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) és a repülésre és 

űrhajózásra szakosodott Embry-Riddle Aeronautical University közös „Légi közlekedési 

kockázatok 2020-ban: biztonság és helyzetértékelés” című jelentéses szerint, a halálos 

kimenetelű baleseteket tekintve még sosem volt ennyire biztonságos időszak a nemzetközi 

légiközlekedési ágazatban, mint az utóbbi néhány évben. 

Az elmúlt négy évből három is bekerült a légiközlekedési ágazat legbiztonságosabb évei 

közé. Például 2017-ben 60 év után először nem történt halálos kimenetelű baleset 

utasszállító repülőgéppel, így ez számít a valaha volt legbiztonságosabb évnek.  Az Aviation 

Safety Network1 (Légiközlekedés-biztonsági Hálózat) statisztikái szerint 2018-as év – 

melyben összesen 15 halálos baleset történt 556 áldozattal – a harmadik legbiztonságosabb 

év, 2015 pedig a második helyen áll. A jelentésből kiderül, hogy más közlekedési módokhoz 

képest (például a gépjármű és a kerékpár), illetve más váratlan eseményekkel (például 

lőfegyver-baleset vagy kutyatámadás) összehasonlítva rendkívül csekély az esélye annak, 

hogy valaki repülési balesetben veszítse életét. 

Számtalan biztonsági fejlesztés 

„A biztonságosabb légi közlekedés elsősorban az új technológiáknak, a hatékonyabb 

pilótaképzésnek, valamint a fejlettebb gyártási és üzemletetési és szabályozási 

folyamatoknak köszönhető – mondta Tom Fadden, az AGCS légi közlekedési részlegének 

globális igazgatója. 

                                                 
1
 Az Aviation Safety Network 2019 januárjában tette közzé a 2018. évi légiközlekedési baleseti statisztikákat. 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/press/document/Allianz-Aviation-Risk-2020-Report.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/press/document/Allianz-Aviation-Risk-2020-Report.pdf
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Az aerodinamikai és repülőgépvázat érintő fejlesztések, az elektronikus repülésvezérlő 

rendszerrel felszerelt repülőgépek, és a hatékonyabb biztonsági ellenőrzések hatására az 

elmúlt évtizedekben látványosan javultak a baleseti mutatók. A hajtóműgyártók egyúttal 

szinte teljesen kiküszöbölték a hajtómű-meghibásodás kockázatát. A rádió és 

repülőelektronikai rendszerek ma már rendkívül pontosak, emellett a fejlettebb légiforgalmi 

irányítási technológiák és a jobb ütközéselhárító rendszerek kedvező hatása is érezhető. 

„A pilótáknak napjainkban sokkal több információ áll a rendelkezésére valós időben, a 

jelenlegi navigációs rendszerek pedig képesek ezredmérföld pontossággal meghatározni a 

repülőgép helyzetét” – mondta E. David Williams, az Embry-Riddle Aeronautical University 

adjunktusa, majd hozzátette: „A tudományos fejlődésnek köszönhetően a légiközlekedési 

ágazatban is jobban értjük, hogyan hatnak az emberi tényezők a biztonságra. Egyéb 

szempontok mellett kiemelten fontos kérdéskörré vált a pilóták fáradtsága, a képzés és a 

személyzeti erőforrás-gazdálkodás. 

Gyakoribb turbulencia – és ezzel több biztosítási esemény – várható 

Bár az utasok minden eddiginél nagyobb biztonságban érezhetik magukat a fedélzeten, a 

jelentés szerint fel kell készülniük arra, hogy gyakoribbak lesznek a turbulenciák. 2019. 

júliusában majdnem negyvenen sérültek meg az Air Canada Vancouverből Sydneybe tartó 

járatán: a gép erős turbulenciába került, ezért kényszerleszállást kellett végrehajtania – és ez 

csak egy volt a repülőjáratokon világszerte nap mint nap előforduló rendkívüli események 

közül. Az éghajlatváltozás és a bolygó felmelegedése miatt a következő évtizedekben 

várhatóan erősebbé válik a turbulencia, különösen az Európa és Észak-Amerika közötti 

járatok esetében. 

Noha a légiközlekedési ágazat biztonsági mutatói az elmúlt évtizedekben – különösen a 

halálos kimenetelű balesetek tekintetében – jelentősen javultak, továbbra is nagy számban 

és egyre jelentősebb nagyságrendben fordulnak elő biztosítási események. Az AGCS a légi 

biztosítási ágazatban több mint ötvenezer, 14,8 milliárd eurót (16,3 milliárd USA dollár) 

meghaladó összértékű biztosítási eseményt elemzett a 2013 és 2018 közötti időszakból. Az 

összes biztosítási esemény értékének több mint felét teszik ki  az ütközések és a zuhanások. 

Fontos tudni azonban, hogy nemcsak a végzetes repülőgép-szerencsétlenségek tartoznak e 

körbe, hanem az idegen tárgyak okozta sérülések vagy a zsúfolt reptereken előforduló földi 

ütközések is. A káreseményeknek számos egyéb oka is lehet, például az utasok elcsúszása 

vagy elesése, gépi üzemzavar és hajtómű-meghibásodás, felszállási tilalom vagy 

félretankolás. Ezek következtében a légijármű-gyártók, a légitársaságok és biztosítóik 

egyaránt egyre nagyobb veszteségeket szenvednek el. 

Költséges javítások – a bérelt hajtómű drágább volt, mint az egész repülőgép 

Az újgenerációs repülőgépek egyre bonyolultabbak: az üzemanyag-fogyasztás csökkentése 

érdekében gyakran könnyű összetett anyagok (pl. szénszál rétegek) felhasználásával 

készülnek, és kifinomult technológiával szerelik fel őket, emiatt azonban a javításuk és a 

felszállási tilalmak miatti költségek is nőnek. „Nemrég volt egy biztosítási eseményünk, ahol 

hajtóművet kellett bérelni az egyik repülőgéphez, amíg a saját hajtóművét megjavítják. A 

bérelt hajtómű értéke meghaladta a teljes repülőgépét az eredeti motorjával együtt” – 

emlékezett vissza David Watkins, az AGCS észak-amerikai általános légiközlekedési 

részlegének regionális igazgatója. 

*** 
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Sajtókapcsolat 
 

Johannesburg: Lesiba Sethoga +27112147948   lesiba.sethoga@allianz.com 

London: Greg Dobie  +44 203 451 3258  greg.dobie@allianz.com 

München: Heidi Polke  +49 89 3800 14303  heidi.polke@allianz.com 
 Daniel Aschoff  +49 89 3800 18900  daniel.aschoff@allianz.com 

New York: Sabrina Glavan +1 646 472 1510  sabrina.glavan@agcs.allianz.com 

Párizs: Florence Claret  +33 0158 85 88 63  florence.claret@allianz.com 

São Paulo: Camila Corsini +55 11 3527 0235  camila.corsini@allianz.com 

Szingapúr: Wendy Koh  +65 6395 3796    wendy.koh@allianz.com 

Az Allianz Global Corporate & Specialty 

Az Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) vezető globális vállalati biztosító, és az 
Allianz Csoport egyik fő szervezeti egysége. Kockázati tanácsadást, vagyon- és 
felelősségbiztosítási megoldásokat és alternatív kockázatátruházást biztosítunk a 
kereskedelmi, nagyvállalati és speciális kockázatok széles köre tekintetében, 12 külön 
biztosítási ágazat keretében. 

Ügyfélkörünk olyan változatos, amilyen változatosak csak a gazdasági tevékenységek 
lehetnek: a Fortune Global 500-as listájában szereplő vállalatoktól kezdve a 
kisvállalkozásokon át a magánszemélyekig terjed. Ügyfeleink között nemcsak a világ 
legnagyobb fogyasztói márkái, technológiai vállalatai és a globális légiközlekedési és 
hajózási ágazat képviselői vannak, hanem borászatok, műhold-üzemeltetők és hollywoodi 
filmgyárak is. Ügyfeleink azt várják az AGCS-től, hogy legnagyobb és legösszetettebb 
kockázataikra dinamikus, multinacionális üzleti környezetben intelligens válaszokat kapjanak, 
káreseményeik professzionális kezelése mellett. 

Az AGCS a világ 33 országában rendelkezik saját csapattal, és több mint 200 országban van 
jelen az Allianz Csoport hálózatán és partnerein keresztül, 4400 munkatársat foglalkoztatva. 
Az Allianz Csoport egyik legnagyobb vagyon- és felelősségbiztosítási egységeként erős és 
stabil pénzügyi minősítések adják a hátterünket. Az AGCS 2018-ban globálisan összesen 
8,2 milliárd USD bruttó díjbevételt ért el. 

További információért látogasson el a http://www.agcs.allianz.com/ weboldalra vagy 
kövessen minket az @AGCS_Insurance Twitter-profilon és a LinkedIn platformon. 

Az Embry-Riddle Aeronautical University 

A Embry-Riddle Aeronautical University fő profilja a repüléssel és az űrhajózással 
kapcsolatos tudományos, gyakorlati és üzleti ismeretek oktatása. A Wright fivérek első 
repülése után 22 évvel, 1925-ben történt alapítása óta az egyetem és az ott végzett 
szakemberek irigylésre méltó eredményeket értek el a repülés és az űrhajózás minden 
területén. Az Embry-Riddle Egyetemen nyújtott oktatás tananyaga a korszerű repülőgépek 
és támogató rendszereik üzemeltetését, tervezését, kutatását, gyártását, forgalmazását és 
kezelését is felöleli. Az egyetem a légiközlekedési, űrhajózási és kapcsolódó ágazatok 
egyedi igényeihez igazodva kiterjedt kutatási és tanácsadási tevékenységet folytat. 

További információk: http://www.erau.edu. 

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban 

A jelen dokumentumban szereplő kijelentések jövőbeni kilátásokra és várakozásokra is 
vonatkozhatnak, amelyek a vezetés aktuális véleményét és feltételezéseit tükrözik, 
ugyanakkor ismert és ismeretlen kockázatokat és bizonytalanságokat is tartalmazhatnak, 
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen 
eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy sugalltaktól. A szövegösszefüggés 

mailto:lesiba.sethoga@allianz.com
mailto:heidi.polke@allianz.com
mailto:sabrina.glavan@agcs.allianz.com
mailto:florence.claret@allianz.com
mailto:wendy.koh@allianz.com
http://www.agcs.allianz.com/
https://www.linkedin.com/company/allianz-global-corporate-&-specialty-agcs-?trk=top_nav_home
http://www.erau.edu/
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alapján egyértelmű esetek mellett jövőbeni várakozásnak minősül minden olyan kijelentés, 
amely feltételes módot vagy a várakozásra, tervre, szándékra, lehetőségre, folytatásra utaló 
igét használ. 

A tényleges eredmények, teljesítmények vagy események jelentős eltérését a hivatkozott 
kijelentésektől egyebek mellett az alábbiak okozhatják: i. általános gazdasági feltételek, ezen 
belül kiemelten azok, amelyek az Allianz Csoport alaptevékenységét és piacait érintik; ii. a 
pénzügyi piacok teljesítménye, beleértve a feltörekvő piacok teljesítményét, a volatilitást, 
likviditást és hiteleseményeket is; iii. a biztosított káresemények gyakorisága és súlyossága, 
beleértve a természeti katasztrófákból eredő károkat és a kárköltségek alakulását is; 
iv. halandósági és halálozási szintek és trendek; v. perzisztenciaszintek; vi. hitel-
visszafizetési késedelmek mértéke; vii. kamatlábak; viii. devizaárfolyamok, közte az 
EUR/USD árfolyam; ix. verseny mértékének változásai; x. szabályozók változása, beleértve 
a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót is; xi. központi bankok és/vagy 
külföldi kormányok politikájának változásai; xii. felvásárlások, vállalati integráció hatása; 
xiii. átszervezési intézkedések és xiv. általános versenytényezők, minden esetben lokális, 
regionális, országos és/vagy globális szinten. E tényezők közül több nagyobb 
valószínűséggel fordul elő terrorcselekmény közvetett vagy közvetlen következményeként. 

Az ebben a jelentésben tárgyaltak az Allianz SE által az Egyesült Államok Értékpapír- és 
Tőzsdefelügyeletéhez időről időre benyújtott tájékoztatásban leírt kockázatok és 
bizonytalanságok függvényében is változhatnak. A vállalat nem vállal frissítési 
kötelezettséget, felelősséget egyetlen jövőre vonatkozó kijelentéssel kapcsolatban sem. 


