
Dart Charge közlemény
A Dartford Crossingnál a 

változások már érvényesek –
fontos információ kamionsofőröknek és flotta 

üzemeltetőknek

02. szám  2014. december

An executive agency of the Department for Transport

Safe roads, reliable journeys, informed travellers



32

5

4

1
2

4
2a

29

30

2

3

4

Dagenham

Tilbury

Gravesend

Rochester
Orpington

A12 A127

A12

A2

A2

A20

A13
A13

A282

M25

M20

M20

M2

M26

M25

Blackwall
Tunnel

Blackwall
Tunnel

Basildon

LONDONLONDON

Dartford
Crossing

Ha az Egyesült Királyságba tart, és úgy 
tervezi, hogy áthalad a Dartford Crossingon 
Angliában, akkor tudnia kell, hogy az újfajta 
fizetési mód már érvényes az átkelőnél.

Az új fizetési rendszer, az úgynevezett Dart 
Charge, azt jelenti, hogy nem kell megállni 
a kapuknál, hogy kifizesse az átkelési díjat, 
hanem előre kell fizetni vagy rendezheti a 
díjat másnap éjfélig.

Most, hogy a Dart Charge már működik, 
megkezdődhettek az útépítési munkák az út 
új konstrukciójának a kialakítására.

Az A282-n a Dartford Crossing összeköti 
az M25-ös autópályán a kenti Dartford-ot 
és az Essex-i Thurrock -ot. A Temze folyót 
keresztezi Londontól keletre.

Új fizetési módok
A legtöbb gépjárművezető számára a legjobb 
választás az, ha feltölthető Dart Charge 
számlát nyit. A flotta üzemeltetők egy számlán 
regisztrálhatnak akár 9 999 gépjárművet is, és 
kedvezményt kapnak utána. Számlanyitás után 
nem kell minden alkalommal odafigyelnie a 
fizetésre minden egyes átkelésnél, mivel a számla 
automatikusan feltölthető. 

Ha ötven gépjárműnél többet szeretne regisztrálni, 
kérjük, telefonáljon az ügyfélszolgálatra 
segítségért. Európa szerte a flotta üzemeltetők 
sikeresen nyitottak számlákat és már aktívan 
használják is azokat. 

Hogyan működik az új 
rendszer?
Amikor egy jármű áthalad az átkelőn, az új magas 
hídtartókon elhelyezett rendszámtábla-leolvasó 
kamerák, lézerek és címkeolvasók azonosítják a 
gépjárművet, hogy megállapítsák az átkelési díjat. 
A rendszer akkor leemeli a pénzt a számláról vagy 
várakozik a fizetés beérkezésére. A fülkék melletti 
régi berendezés már nem használható.

Ha a fizetés nem érkezik be az átkelés utáni 
napon éjfélig, a gépjárművezető vagy a társaság 
értesítést kap 70 £ bírságról (ez 35 £-ra 
csökkenthető, ha a 14 napon belül befizetésre 
kerül). Ha a bírságról szóló értesítés 28 nap 
múltán is kifizetetlen marad, 105 £-ra emelkedik a 
büntetés.

Komolyan vesszük a szabálysértést, és 
együttműködünk az Európai Adósságbehajtó 
Ügynökséggel, hogy behajtassunk a nem brit 
kamionosoktól bármilyen kifizetetlen átkelési díjat 
és kapcsolódó büntetéseket.

Nyisson Dart Charge 
feltölthető számlát most! 
On-line a www.gov.uk/dart-charge 
címen vagy telefonon a 0300 300 0120 
számon (UK) vagy a +44 (0) 300 300 
0120 számon (nemzetközi).

Egyszeri fizetések is teljesíthetők on-line, 
telefonon, a Payzone kiskereskedelmi üzletekben, 
vagy előre fizetéssel a postán. A feltölthető 
számlától eltérően nem kap kedvezményt. 

Este 22 óra és reggel 6 óra között a Dartford 
Crossing továbbra is ingyenesen használható.

Elérhetőségek On-line
www.gov.uk/dart-charge

Telefon
+44 (0)300 300 0120

Írjon
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF
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4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

Over 4.8m.
Under 5m.
Use lanes
3 and 4

Álljon be a megfelelő sávba a 
Dartford alagútnál!
Amikor északra, a Dartford alagút felé 
halad, 4,8 m magassági korlátozás 
van az 1. és 2. sávról (bal oldali sávok) 
elérhető a nyugati alagútnál, és 5,0 
m a 3. és 4. sávról (jobb oldali sávok) 
elérhető a keleti alagútnál. 

A sávok között új betongát épül, ami 
azt jelenti, hogy a gépjárművek nem 
lesznek képesek átlépni a sávokat az 1. 
és 2., valamint a 3. és 4. sáv között az 
M25-ös 1a kereszteződése után. Ezért 
a gépjárművezetőknek a mostaninál 
korábban, már az 1a kereszteződés előtt 
be kell sorolniuk a megfelelő sávba. 

Figyelje az új jelzéseket!
Az útmunkák alatti ideiglenes 
sebességkorlátozásokat és a terelő 
utakat a táblák világosan jelzik, 
kérjük kövesse azok utasításait! A 
gépjárművezetőknek fokozottan kell 
figyelniük , amíg az útmunkálatokkal 
érintett területen vezetnek. 

Miután a jövő év tavaszára minden 
útmunka befejeződik, az új rendszer 
minden előnye érezhető lesz, és a 
közlekedési is lerövidül. 

A közút kialakításának 
fejlesztése
A dél felé vezető úton, a QEII híd feletti 
áthaladás után lebontottak több régi útdíj fizetési 
fülkét, és a forgalom most az ideiglenesen 
kialakított pályát követi. Ott most négy új sáv 
van, és nincs korlát, ahol meg kellene állni.

Az észak felé vezető úton, ahogy közeledik a 
Dartford alagút felé, egy ideiglenesen kialakított 
pályán kell közlekedni. A régi útdíj fizetési 
fülkéket még nem bontották le, de már nem 
üzemelnek. Többé már nem lehet a Dartford 
Crossingnál fizetni.

A korlátok ideiglenesen a helyükön maradnak, 
nehogy a túlméretes gépjárművek behajtsanak 
az alagutakba, és biztosítani kell a veszélyes 
árukat szállító gépjárművek számára a 
biztonságos kíséretet. A korlátot eltávolítják, 
amint a gépjárműve odaér. Amikor az új 
forgalomirányító rendszer kialakítása sikeresen 
befejeződött, a régi fizetési fülkék és a korlátok 
teljesen leszerelésre kerülnek.

Magassági korlátozás
Az A282 északi 1a kereszteződésbe való 
belépést biztosító gyorsító sávnál 4,8 m új 
gépjármű magassági korlátozás van érvényben. 
Az ennél magasabb (de 5 m-nél alacsonyabb) 
gépjárművek számára a letérést az 1b 
kereszteződésnél tábla jelzi.

A forgalom minimális zavarása
Az új közút kialakításával kapcsolatos 
útmunkák nagyon fontosak. A gépjárművezetők 
számítsanak rá, hogy ez némileg befolyásolja 
az útjukat, különösen az északi irányban, de a 
munkálatokat úgy tervezzük, hogy csak minimális 
fennakadásokat okozzanak az úthasználatban. 



Miért módosítunk
A Dartford Crossing egy létfontosságú 
közlekedési összeköttetés, amelyet 
évente kb. 50 millió gépjármű vesz 
igénybe. A fizető kapuknál való megállás 
késedelmeket okoz. A Dart Charge 
révén a gépjárművezetők előre vagy 
másnap éjfélig fizetnek, így szükségtelen 
megállniuk, hogy fizessenek a kapuknál. 
Ez csökkenti a torlódást és mindenki 
számára gyorsabbá teszi a közlekedést.

Hogy fogunk kommunikálni
Rendszeresen kiadunk hírleveleket a Dart 
Charge-ról és a közút új kialakításáról a 
Dartford Crossing-nál.

Iratkozzon fel a frissítésekre on-line! 
www.gov.uk/highways/dartford
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www.facebook.com/dartcharge

@DartCharge


