
Dart Charge hírlevél
Dartford Crossing –  

új forgalombiztonsági rendszer
Fontos információ az árufuvarozó gépjárművek vezetői és 

a flotta üzemeltetők számára 

04. szám



Az új forgalombiztonsági rendszer Angliában a Dartford Crossingnál
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Ha autóval indul az Egyesült Királyságba és 
azt tervezi, hogy igénybe veszi a Dartford 
Crossingot Angliában, akkor tudnia kell, hogy 
június közepétől új forgalombiztonsági rendszer 
kerül bevezetésre az alagutakhoz vezető északi 
sávban.  

A kamionsofőrök vagy a veszélyes árut 
szállítók kötelesek teljesíteni az új biztonsági 
intézkedéseket vagy megállítják és 
feltartóztatják őket. Bírságot is kaphatnak.

E változások a Dart Charge, az átkelési 
díj új fizetési módjának bevezetése miatt 
szükségesek. A Dart Charge előre fizetendő, 
vagy pedig az átkelést követő napon éjfélig. 

Az A282 Dartford Crossing összeköti az M25 
autópályát a Kentben lévő  Dartford  és az 
Essex-ben lévő Thurrock között. Áthalad a 
Thames folyón  Londontól keletre.

Az új forgalombiztonsági rendszer 
Az új forgalombiztonsági rendszer kiszűri az alagutakat 
használók közül a biztonsági kockázatot jelentő túlméretes 
gépjárműveket. Azonosítja azokat a veszélyes anyagot 
szállító gépjárműveket is, amelyekhez kísérő szükséges, 
és megállítja az esetleges baleset során az alagútba 
bemenni kívánó gépjárműveket.

Korábban a túlméretes gépjárműveket a fizető kapuknál 
állították meg, de az új fizetési rendszer keretében a fizető 
kapukat eltávolították. Az új forgalombiztonsági rendszer 
úgy látja el ezt a fontos szerepet, hogy biztosítja, a Dartford 

Crossing továbbra is biztonságos a gépjárművezetők 
számára.

Egyértelmű jelzések vannak a kereszteződésnél, mutatják 
a korlátozásokat és jelzik a túlméretes gépjárművek vagy 
veszélyes árut fuvarozó gépjárművek vezetői számára, 
hogy melyik útra vagy sávra soroljanak be.

Ha nem teljesítik a követelményeket, az új 
forgalombiztonsági rendszer azonosítja ezeket a 
gépjárműveket, és elindítja a forgalomirányító jelzések 
és korlátok sorozatát, amely biztonságosan leállítja a 
gépjárművet és lehetőség szerint minél gyorsabban kivonja 
a forgalomból.

Ha látni szeretné, hogyan 
működik a rendszer (csak 
angolul), itt megtekinthető: 
youtube.com



Prohibited vehicles follow 

Dartford tunnels 112 miles ahead
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Az A282-n észak 
felé haladva az 
1a kereszteződés 
megközelítése

Ha 4,8 m vagy 
kevesebb, 

bármelyik sávba 
besorolhat

Ha 4,8 m-nél 
magasabb, de 
nem éri el az 5 
m-t, soroljon be 
a 3. és 4. sávba

Ha 5 m-nél 
magasabb, 

térjen le az 1a 
kereszteződésnél

Tanács a túlméretes gépjárművek 
vezetői számára
Új a sávok kialakítása a Dartford Crossingnál. Ha 
túlméretes gépjárművet vezet, amikor északi irányban 
közelít az alagúthoz, a megfelelő sávba kell besorolnia a 
2. kereszteződés után és az 1a kereszteződés előtt. Az 1a 
kereszteződés után már nem lehet sávot változtatni. 
Magassági korlátozások:  
• 4,8 m az 1 és 2 sávban  (baloldali sávok)
• 5,0 m az 3 és 4 sávban (jobboldali sávok)
Ha rossz sávba sorolt, megállítják, és leirányítják az útról. 
Meg is bírságolhatják. 
Ha a gépjárművének magassága nem éri el az 5 m-t, 
visszafordítják az 1b kereszteződéshez, hogy soroljon be 
a megfelelő sávba. A 4,8 m-nél magasabb gépjárművek 
többé nem hajthatnak fel az 1a kereszteződésnél az 
alagutakhoz vezető útra.
Ha 5 m-nél magasabb gépjárművet vezet, nem 
használhatja az alagutakat és más útvonalat kell 
választania. Ha  2,75 m-nél szélesebb, vagy 18,75 m-nél 

hosszabb gépjárművet vezet, akkor ki kell hajtania az 1a 
kereszteződésnél, és kövesse az üres rombusz útjelző 
táblát, amely elirányítja az eligazítóba, ahol ellenőrzik az 
alagutak igénybe vétele előtt.

Tanács a veszélyes árut 
szállítóknak
A veszélyes árukat vagy szokatlan rakományt 
fuvarozóknak jelentkezniük kell az eligazítóban 
ellenőrzésre az alagutak használata előtt. Kérjük, hajtson 
ki az 1a kereszteződésnél, és kövesse az üres rombusz 

útjelző táblát, amely elirányítja az eligazítóba.  Ha 
nem ezt teszi, leállítják és megbírságolhatják.

Tanács minden 
gépjárművezetőnek
Minden gépjárművezetőnek be kell tartania az útjelző 
táblák utasításait, a sebességhatárokat, figyelniük kell 
a forgalomirányító lámpákat és fel kell készülniük a 
megállásra a piros lámpánál. 

Az átlagsebességet mérő kamerák és a piros lámpánál 
áthajtókat rögzítő kamerák be lesznek kapcsolva, tehát 
a sebességhatárokat túllépő vagy a pirosnál áthajtó 
gépjárművezetők megbírságolásra kerülnek.

• A sáv feletti tartóelemeken elhelyezett lámpák mutatják 
a változó sebességhatárokat

• A vörös X jelzés mutatja, ha a sáv le van zárva, és a 
gépjárművezetők nem használhatják a sávot

• A forgalomirányító rendszerhez közeledve kihelyezett 
elektronikus jelzések biztonsági információt közölnek 

• A forgalomirányító lámpákkal megállítják a korlátozás 
alá eső járműveket és elektronikus üzenetek adnak 
utasításokat e járművek vezetői számára

• Minden járművezetőnek készen kell állnia a megállásra 
a piros lámpánál, hogy a korlátozás alá eső járműveket 
el lehessen terelni a kereszteződéstől

• Sorompók kerülnek alkalmazásra forgalomirányító 
lámpákkal együtt a járművek megállítására. Ha 
megállították, a gépjárművezetőnek várnia kell, amíg 
a sorompó felemelkedik, és csak zöld lámpánál 
folytathatja az útját.

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

Telefon
+44 (0)300 300 0120

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

Az átkelési korlátozások jelzése
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Dart Charge
Új fizetési intézkedések kerültek bevezetésre a Dartford 
Crossingnál. 
Többé nem fizethet a kereszteződésben a kapuknál. Most a 
Dart Charge használatáért előre kell fizetnie vagy másnap 
éjfélig.
Kedvezményt kap minden átkelésnél, ha nyit egy feltöltő 
számlát. A flotta üzemeltetők akár 9 999 gépjárművet is 
regisztrálhatnak egy számlán. Ha 50 gépjárműnél többet 
szeretne regisztrálni, kérjük, telefonáljon az ügyfélszolgálati 
központba, hogy segíthessenek.  
Vagy egyszeri fizetést is teljesíthet on-line, telefonon, a 
Payzone kiskereskedelmi üzletekben vagy postán előre.
Ha nem fizet, 70 £ bírságról kap értesítést, (35 £-ra csökken, 
ha a bírságolástól számított 14 napon belül befizeti). 
Komolyan vesszük a díjfizetés elkerülését, és együttműködünk 
az Európai Adósságbehajtó Ügynökséggel, hogy behajtsuk 
a nem angliai gépjárművezetők részéről ki nem fizetett 
bármilyen átkelési díjat és az ehhez kapcsolódó bírságot.

Subscribe for updates online  
www.gov.uk/highways/dartford

Highways England Guildford Creative S150183 www.highwaysengland.co.uk

Elérhetőségek Dart Charge:

www.gov.uk/dart-charge

Telefon
+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/  
Store-Locator

Írjon 
Dart Charge Customer Services  
PO Box 842,  
Leeds LS1 9QF. 
Go online to download or call  
to request a payment form

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.gov.uk/highways/dartford
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
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