Elindult a 197-es járat Rákoskerten
A vonatmenetrendhez igazított buszjárat közlekedik Rákoskerten.
A 197es busz hétköznap a kora reggeli óráktól este negyed 10-ig
közlekedik. Az új járattal jelentősen csökkenhet az utazással
töltött idő Rákoskert és a belváros között.
Mint arról a Helyi Téma is beszámolt, a kerületi önkormányzat és a
Parking Kft. közös beruházásában – uniós támogatással – elkészült idén
nyáron a rákoskerti P+R parkoló. A biciklitárolót és a buszfordulót is
átadták. És megérkezett a busz is, amely a BKV-val kötött megállapodás
alapján Rákoskerten veszi fel az utasokat, ezt a területet járja körbe.
A Rákoskert vasútállomás–Rákoskert sugárút–Sáránd utca–Pesti út–
Kucorgó tér–Zrínyi utca–Rákoskert sugárút vonalon közlekedik. Riz
Levente polgármester elmondta, azt szeretnék, ha a rákoskertieknek
vonzó és kifizetődő vasúti közlekedési lehetőségük lenne, hiszen a XVII.
az egyetlen olyan budapesti kerület, ahol nincs városi kötöttpályás
közlekedés. A polgármester bízik abban, hogy egyre többen választják a
tömegközlekedést, hiszen 35-40 perc alatt elérhető a belváros. Vitézy
Dávid, a projektben együttműködő Városi és Elővárosi Közlekedési
Egyesület elnökségi tagja előrelépésnek tartja, hogy a MÁV ilyen módon
szerepet kap a főváros tömegközlekedésében. Ráadásul az utasoknak nem
jár pluszköltséggel, mert a BKV-bérletek érvényesek a vasúti
közlekedésben is városhatáron belül. A 197es tehát nagy segítség a
közlekedésben, hiszen úgy alakították ki a menetrendjét, hogy például a
reggel 4.
5-ös, Keleti pályaudvar felé közlekedő vonatot már el lehet érni az első
busszal. Nem kell az utazóknak menet közben leugrálni a vonatról, ha
attól tartanának, nélkülük megy el a busz, ugyanis a rákoskerti
végállomás kialakításánál az is szempont volt, hogy a sofőr jól lássa az
utasokat, nem marad le senki.
Szintén utasbarát intézkedés: ha a vonatok késnének, a BKV
forgalomirányító diszpécsere értesíti a busz vezetőjét, aki 15 percig vár a
vonatra. Először van direkt együttműködés a MÁV és a BKV között. A két
közlekedési vállalat fődiszpécsere folyamatosan kommunikál egymással.
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