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Dart Charge közlemény
A Dartford Crossingnál a 

változások már érvényesek –
fontos információ kamionsofőröknek és flotta 

üzemeltetőknek

03. számSafe roads, reliable journeys, informed travellers
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Ha az Egyesült Királyságba tart, és az 
útja során áthalad a Dartford Crossingon 
Angliában, akkor tudnia kell, hogy az útpálya 
megváltozik, és újfajta fizetési mód lett 
bevezetve az átkelőnél.
Az új, Dart Charge elnevezésű fizetési 
rendszer azt jelenti, hogy nem kell megállni a 
sorompóknál, hogy kifizesse az átkelési díjat, 
hanem előre fizet, vagy kifizetheti másnap 
éjfélig. Ez a forgalmi dugók csökkentését és 
az utazási idő lerövidítését célzó rendszer 
része. 
Most, hogy a Dart Charge már működik, 
megkezdődtek az útépítési munkák az út 
új és továbbfejlesztett konstrukciójának 
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.

Hogyan kell fizetni a Dart Charge-ot
A legtöbb gépjárművezető számára a legjobb 
lehetőség, ha feltölthető Dart Charge számlát nyit. A 
flottaüzemeltetők egy számlán akár 9999 gépjárművet 
is regisztrálhatnak, és kedvezményt kapnak. 
Számlanyitás után nem kell minden egyes átkelésnél 
odafigyelnie a fizetésre, mivel a számla automatikusan 
feltölthető. 

Ha ötven gépjárműnél többet akar regisztrálni, kérjük, 
telefonáljon segítségért az ügyfélszolgálatra. Az 
Egyesült Királyságon kívül már közel 7000 számlát 
nyitottak több mint 70 000 regisztrált gépjárművel, 
ami azt jelenti, hogy minden átkelésnél kedvezményt 
kapnak. 

követi. Négy új sáv van, és nincs sorompó, ahol meg 
kellene állni.
Az észak felé vezető úton, a Dartford alagút felé, 
ideiglenesen kialakított pályán kell közlekedni. 
Egyes régi útdíjfizetési sorompók arra szolgálnak, 
hogy ne engedjék belépni az alagútba a túlméretes 
gépjárműveket, és ügyeljenek rá, hogy a veszélyes 
árukat fuvarozó gépjárművek biztonságosan kísérhetők 
legyenek.
A sorompó felemelkedik, amint a gépjárműve odaér. 
Amikor az új forgalomirányító rendszer kialakítása 
sikeresen befejeződött, a régi fizetési fülkéket és 
sorompókat teljesen leszerelik.
Az útépítési munkák idejére ideiglenes 
sebességkorlátozás van érvényben, és ideiglenes 
sávokat jelölnek ki, ezért, kérjük, figyeljenek az 
útjelzésekre és kövessék az utasításokat!  Az útépítési 
munkálatok területén a gépjárművezetőknek különösen 
nagy figyelemmel kell vezetniük.

Besorolás a Dartford alagúthoz 
Amikor északra, a Dartford alagút felé halad, a 2. 
kereszteződés után, amint lehet, a megfelelő sávba kell 
besorolnia. Ennek z az oka, hogy az út közvetlenül az 
1a kereszteződés után kettéválik. 
Az 1. és 2. (bal oldali) sávot kell használnia a nyugati 
alagúthoz (4,8 m-es magasságkorlátozás), illetve a 3. 
és 4. sávot (jobb oldali sávok) a keleti alagúthoz (5,0 
m-es magasságkorlátozás).
Nem sorolhat be az 1. és 2. sávba, ha a gépjárműve 
meghaladja a 4,8 m-t, de nem éri el az 5,0 m-t – ekkor 
KÖTELEZŐ a 3. és a 4. sáv használata és a keleti 
alagút igénybevétele.

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.

Változások az útpályában
A dél felé vezető úton, a QEII Bridge-en való áthaladás 
után a forgalom most az ideiglenesen kialakított pályát 

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).

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

Telefon
+44 (0)300 300 0120

Írjon
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Elérhetőségek



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

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

Mekkora gépjárműve magassága? 
Ismerje a szabályokat!
A nyugati alagútnál a magasságkorlátozás 
4,8 m, és az 1. és 2. (baloldali) sávokban 
kell megközelíteni. A keleti alagútnál a 
magasságkorlátozás 5,0 m, és a 3. és 4. 
(jobb oldali) sávokban kell megközelíteni.
Ha a gépjárművének magassága 
• 4,8 m vagy kisebb, akkor bármelyik 

sávban haladhat és átmehet bármelyik 
alagúton. 

• 4,8 m-nél nagyobb, de 5,0 m-nél kisebb, 
akkor a 3. és 4. sávot kell használnia, 
és csak a keleti alagúton át mehet. 

5,0 m felett nem haladhat át a Dartford 
alagúton. Kérjük, vegyen igénybe 
alternatív útvonalat!

Mi történik, ha rossz sávba
soroltam?
Ha a gépjárművével rossz sávba sorolt a Dartford 
alagút megközelítésekor, akkor meg kell állnia, és 
nem veheti igénybe az átkelőt. Ez késlelteti az útját, 
és a mögötte közlekedők számára is akadályozza a 
forgalmat. 

A rossz sávba sorolás következtében helyszíni 
bírságot kaphat. A rendőrök a Dartford Crossingnál 
ellenőrzik a forgalmat, és intézkednek a rossz sávba 
sorolt gépjárművezetők esetében.

Ha megállították, utasítást kap az út elhagyására. 
Ha a gépjárművének magassága nem éri el az 5,0 
m-t, visszaküldik az 1b kereszteződéshez, ahol 
ismét felhajthat az útra, és akkor a helyes sávban 
közelítheti meg újra az alagutat.

Új korlátozások az 1a
kereszteződésnél
A 4,8 m-nél magasabb gépjárművek nem 
használhatják az 1a kereszteződés északi 
bekötőútját a Dartford alagúthoz vezető útra való 
ráhajtásra. Ennek oka, hogy az 1a kereszteződésbe 
behajtó gépjármű csak az 1. és 2. sávot 
használhatja, és a nyugati alagutat kell igénybe 
vennie, amelynek magasságkorlátozása 4,8 m.

Ha gépjárművének magassága meghaladja a 
4,8 m-t, de nem éri el az 5,0 m-t, és megpróbálja 
igénybe venni az 1a kereszteződés északi 
bekötőútját, akkor megállítják és visszairányítják az 
1b kereszteződéshez. Ekkor a 3. vagy a 4. sávban 
közelítheti meg a keleti alagutat.

Hogyan kerülheti el a bírságot
Az átkelési díj előre vagy az átkelés napja után 
éjfélig fizetendő. Ha ez nem történik meg. a 
gépjármű tulajdonosa fizetési felszólítást kap 70 
£ összegű bírságról (ami 35 £-ra csökkenthető, 
ha a kiállítás napjától számított 14 napon belül 
befizetésre kerül). A bírság elkerülésének legjobb 
módja, ha egy feltölthető Dart Charge számlát nyit, 
és mindig tart rajta pénzt.

A szabálysértéseket komolyan vesszük, és már 
együttműködünk az Európai Adósságbehajtó 
Ügynökséggel az átkelési díjak és az ehhez 
kapcsolódó bírságoknak bármely nem fizető külföldi 
gépjárművezetőtől való behajtása céljából.

Az utazási idő csökkentése
A Dart Charge bevezetése óta az adatok szerint 
a gépjárművezetők már érzékelik az utazási idő 
jelentős lerövidülését. Az átlagos utazási idő 2014. 
december első két hetében reggel 7 és este 7 óra 
között kilenc perccel volt rövidebb dél felé és négy 
perccel rövidebb észak felé, az előző két héttel 
összehasonlítva, amikor a változások még nem 
voltak érvényben.

A gépjárművezetők útjára még kihatnak a 
folyamatban lévő útépítési munkák. A tervek szerint 
ezek csak minimális mértékben akadályozzák a 
forgalmat, és 2015 tavaszán befejeződnek.

Amint elkészül a végleges útpálya, az utazási idő 
tovább rövidül.

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

Telefon
+44 (0)300 300 0120

Írjon
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Elérhetőségek
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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.

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

@DartCharge

www.facebook.com/dartcharge




