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Város (majd ütemezetten: 1. járás 2. elővárosi települések 3. Torna-völgy települései) térinformatikai rendszerének továbbfejlesztése, felépítése, e-
kormányzás kiteljesítése
Belvárosi intézmények nyilvános tereiben és közterületeken ingyenes wifi hozzáférés biztosítása

Okos mobilitási rendszer kialakítása a tervezett Fenntartható Energia és Klímaalkalmazkodási Terv (SECAP) alapján  

Kiváló minőségű tudás- és készségfejlesztéshez való hozzáférés érdekében iskolák, civil szervezetek, közművelődési intézmények, vállalkozások, és 
a megye felsőfokú oktatási intézményei közötti együttműködésre épülő innovatív oktatási-képzési stratégiák, cselekvési tervek kidolgozása,  
megvalósítása
Oktatók, szakoktatók, pedagógusok folyamatos továbbképzése, európai normák és módszerek megismertetése, alkalmazásának támogatása, 
motiválása, sikereik elismerése, számukra biztonságos pénzügyi, szociális (lakhatási), továbbfejlődési környezet kialakítása

Felsőfokú duális képzésben résztvevő vállalkozások és egyetemi/főiskolai hallgatók körének bővítése
A folyamatosan változó piaci környezethez való alkalmazkodásra képes fiatalokat kibocsátó, korszerű középfokú oktatás és szakképzés
Élethosszig való tanulás, felnőttképzés rendszerének kialakítása és működtetése 
Alacsonyan képzett aktív korúak készségfejlesztése  (foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódóan)
Igényvezérelt digitális készségek kiemelt fejlesztése minden generáció számára (iskolai és iskolán kívüli szervezeti keretek között)

Versenyképes munkahely
vállalakozások felelőssége, a 
város kezdeményez, ösztönöz 
(díjak, nyilvánosság, kisegítő 
támogatások)

Fizetések közelítése a megyeszékhelyéhez, egyénre szabott béren kívüli juttatások rendszerének ösztönzése: továbbképzés-karrierépítés 
támogatása, sajátos minőségek (családbarát, kerékpáros, zöld stb munkahely cím) ösztönzése, Egészségfenntartás, wellness szolgáltatások, 
sportolás, diagnosztika, stb támogatása béren kívüli juttatások keretében; toleráns, megkülönböztetés mentes munkáltatói attitűd, e téren 
társadalmi felelősségvállalási projektek

Életmód és jövedelemszintnek megfelelő lakáskínálat, lakhatási feltételek biztosítása
Iskoláztatás, gyermekintézmények fejlesztése, nagyobb cégek általi támogatás alapján "saját céges bőcsödei, óvodai helyek" biztosítása
Szabadidős, rekreációs kínálat, piaci szereplők általi átlátható mecenatúravállalás fokozása
Megkülönböztetés mentes attitűd fejlesztése, vállalkozások társadalmi felelősségvállalási projektjében partnerség
Kulturális kínálatok bővítése, piaci szereplők általi mecenatúravállalás fokozása
Egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése, egészségügyi és wellness szolgáltatások ösztönzése, cégek bevonása
Oktatás-fejlesztő központ és inkubátorház létrehozása és működési feltételeinek kialakítása
Felsőfokú duális képzés menedzselése, ösztönzése, vállalatok bekapcsolódását támogató tanácsadás, ügyintézés, koordináció 
Szakképzési platform elindítása – „versenyképes munkahely-versenyképes munkaerő stratégia" kidolgozása és végrehajtása
Jármű és mechatronikai ágazatot kiszolgáló korszerű logisztika fejlesztése
Térségi együttműködésre építhető hatékonyságnövelő intézkedések: pl. felnőttképzési igények összehangolása, állásbörzék, triple helix (közszféra-
egyetem-piaci szereplők) kapcsolatok stb
K+F eredmények ipari hasznosításának elősegítése, innovációk piacra jutásának ösztönzése, támogatása
Hagyományos brand-ek felélesztése, újraépítése: üvegipar – brandreneszánsz stratégia és cselekvési terv kidolgozása, végrehajtása; 
alumíniumipar új lehetőségeinek feltárása – pl. körforgásos gazdaság K+F eredményeinek hasznosítása

Erőmű korszerűsítése Tulajdonosváltás miatt nem állnak rendelkezésre információk
Naperőmű-park fejlesztési szándékok: ipari park - 20 MW, Damjanich u. szürkeiszap-tározó - 3-4 MW
Vállalkozások energiaigény kielégítésében megújuló energiaforrások részarányának növelése
Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv kidolgozása (SECAP): 2030-ig legalább 40% széndioxid kibocsátás csökkentés
Intézmények megújuló arányának növelése – megkezdett program folytatása
Új épületekkel szembeni jogszabályi elvárásoknak megfelelően a fosszilis energiaigény minimalizálása
(piaci szektor 2018/önkormányzati szektor 2021)
Vonzerő növelő szolgáltatások, pl. nyitva tartás módosítása, házhoz szállítás, hétvégi szolgáltatás, online lehetőségek stb.

Kereskedők együttműködésének intézményesítése, "üzletutca akciók" speciális napokhoz kapcsólódóan, tudatos vásárlói magatartás fejlesztése

Egészségügyi-wellness szolgáltatást nyújtó piaci szereplők – együttműködések lehetősége közintézményekkel, munkahelyekkel (béren kívüli 
juttatás)
Kultúrafinanszírozás: mecenatúra-rendszer erősödése; piacosított kulturális kínálatok (felhajtó erő a turisztika és vendéglátás számára)
Sport- és rekreáció ipar és ráépül turizmus fejlesztése
Piaci alapú oktatási-képzési szolgáltatások ösztönzése (ösztöndíjak, foglalkoztatási paktum, foglalkoztatottak céges továbbképzése)
A három szektor együttműködése az idősgondozásban – jelentős foglalkoztatási potenciál alacsonyan képzettek számára
Városüzemeltetés korszerűsítése – smart rendszerek, elővárosi településekkel közös működtetés rendszerének felépítése
Ösztönző, támogató szabályozási és nyomon követési rendszer kialakítása az országos jogszabályokkal összhangban
Kihasználatlan humánerőforrás- és ingatlan-, jármű-, egyéb eszköz kapacitások kihasználásának ösztönzése társadalmilag hasznos, non-profit 
tevékenységekhez
Szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlősége, közösség számára hasznos, kreatív miliőt fejlesztő kezdeményezések ösztönzése
Térségi termékek és szolgáltatások értékesítését szolgáló közvetlen termelő/szolgáltató -fogyasztó körök felépítése  
Szabályozott és nyomon követett megosztásos gazdasági tevékenységek ösztönzése érdekében közösségi médiafelületek professzionális 
használatának képzése, ilyen jellegű képzések ösztönzése

I. ÁTFOGÓ CÉL - XXI. SZÁZADI IPARI VÁROSTÉRSÉG

HORIZONTÁLIS CÉL - INTELLIGENS AJKA

Smart City (Okos Város) 
rendszer stratégia és cselekvési 
terv kidolgozása és időarányos 
megvalósítása

XXI. században érvényesíthető 
tudás, tudatosság, készségek
a következő 15 év zászlóshajó 
projektje

H1. IKT Technológia 
vívmányaira épülő 
smart régió

I.1. Tartósan 
versenyképes 
feldolgozóipar és 
foglalkoztatás

I.2 Intelligens 
specializációra épülő 
térségi 
gazdaságfejlesztés
Klaszterszervezet és az 
ipari park tevékenysége 
a XXI. századi 
kihívásokra való 
felkészülésben

Jármű és mechatronikai ágazat 
területi koncentrációjában rejlő 
előnyök kiaknázása 

Versenyképes munkaerő

 Versenyképes városi miliő

Komplex munkaerőpiaci 
menedzsment

S3 stratégia végrehajtása ajkai 
teendőinek menedzselése 

Térségi gazdaság verseny-
képességének növelése 

Közszolgáltatások, piaci, non-
profit szolgáltatók 
együttműködésére épülő, 
térségi szinten szervezett, 
korszerű szolgáltatási rendszer

Közösségi médiák használatára 
építő megosztásos gazdaság 
ösztönzése

I.3 Dinamikusan 
fejlődő 
zöldenergia-ipar

I.4. Bővülő szolgáltató 
szektor, város-vidék 
kapcsolatra épülő 
térséggazdaság 
közszolgáltatások, 
piaci, non-profit 
szolgáltatók közötti 
határok elmosódása 

Piaci szereplők beruházásai

Önkormányzati és lakossági 
szektor beruházásai
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Torna-patak szerkezetalakító, kapcsolat teremtő szerepének megerősítése

Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok javítása, belváros gépjármű közlekedési és parkolási rendszerének megújítása
Smart city stratégia és cselekvési terv kidolgozása, belváros-specifkus feladatok meghatározása, adatkezelő, management és kommunikációs 
platform, háttérinfrastruktúra létrehozása, működtetési humán kapacitás biztosítása  
Pilot projektek elindítása, tapasztalatok alapján rendszerelemek ütemezett megvalósítása

Funkciógazdagítás, befektetővonzó képesség- és komfort javítása, találkozóhely szerepek fejlesztése, mikroklíma javítása

Kereskedők, szolgáltatók közötti hálózatépítés, közös akciók a vásárlókedv javítása érdekében, térségi termékek és szolgáltatások számára 
rendszeres promóciós lehetőségek speciális rendezvények keretében  
Változó igényekhez rugalmas alkalmazkodást biztosító helyiséggazdálkodás
Közös online platform létrehozása, piacnapok, búcsúk, településközponti rendezvények, turisztikai kínálatok  összehangolása 

Közös arculati elemek alkalmazásával kisléptékű komfort és vonzerőjavító fejlesztések

Fokozódó társadalmi mobilitás: olcsóbban, kevesebb energiával fenntartható társasházi ingatlanok kínálatának növelése
Optimalizálás az új építés és a meglévő állomány fejlesztése között
Város fenntartható üzemeltethetőségének figyelembe vétele: új beépítésre szánt területek kijelölése helyett a már korábban kijelöltek 
szabályozásának felülvizsgálata
Belvárosi területek mértéktartó, a zöld karaktert nem veszélyeztető sűrítése
Leértékelődő területek vonzerejének növelése
Szociális rehabilitáció (Padragkút) az érintettek bevonásával

Szociális rehabilitáció és részleges, fokozatos funkcióváltás (Csinger-völgy) az érintettek saját elhatározására és együttműködésére, intenzív 
szociális mentori munkára építve

Városba érkezők számára 
differenciált szociális 
eszközcsomag kidolgozása

Lakáspolitikai platform létrehozása a népesedéspolitikai, szociálpolitikai és foglalkoztatáspolitikai kihívások integrált, a lakhatást egyéb 
eszközökkel kombináló menedzselésére   

Lakóterületi szociális kapcsolatok erősítése, új típusú szociális szolgáltatási formák kialakítása az önkormányzattal együttműködve karitatív vagy 
non-profit formában

Lakókörnyezet fenntartó, felértékelő közösségi tevékenységek, kezdeményezések (pl. garázssorok köztér-művészeti festése, lakótelepi 
zöldfelületek helyi közösségek általi gondozása, üres önkormányzati ingatlanok közösség általi hasznosítása. 

Közösségi közlekedési és kerékpáros elérhetőség javítása - infrastruktúra, komfort és szolgáltatási szint fejlesztése
Innovatív megoldások (pl. központtól távoli városrészekben idősek, rászorultak részére igen kedvezményes házhoz rendelhető közösségi e-
kerékpár hozzáférés biztosítása; rugalmas közösségi közlekedési megoldások kialakítása, közösségi autózás ösztönzése stb)
Központtól távolabb fekvő városrészek leromlott közútjainak fejlesztése  
Zöldfolyosók menti rekreációs kerékpározás feltételeinek javítása, lakóterületekkel való kerékpáros kapcsolatok fejlesztése
Működő kulturális szolgáltatások és aktivitás fenntartásának, frissítésének, megújításának ösztönzése 
Rétegigényeket kielégítő új kezdeményezések-kisléptékű projektek, kínálatok felkarolása, mecénás keresés támogatása 
Kreatív oktatók: pegagógusok, szakoktatók kreatív-művészeti tevékenységének, önfejlesztésének támogatása, iskolai-intézményi 
kezdeményezéseinek ösztönzése, díjazása, médiatámogatása 
Kreatív iskolák: kreativitást, alkotási tevékenységet, innovációs készséget, IKT készségeket erősítő pedagógiai módszerek térnyerésének 
támogatása, díjazása, versenyeken vlaó részvétel támogatása
Modern Ajka városépítészet-történeti feldolgozásának kiteljesítése különféle projektek keretében (interjúk, filmek, fotóművészet, városépítészeti 
elemzések, kiállítások, konferenciák, kiadványok, városépítészeti tanösvény…)
Városi művészeti projektek Ajka várossá válásának 60. évfordulójára 
Ajkai innovációk és innovátorok megismerése és megismertetése, kulturális örökségbe beemelése (kripton, üveg, …)
Üvegipar, üvegdesign, Ajka brand újraépítése, megerősítése: nemzetközi trendek ajkai bemutatása, kiállítások, alkotók, manufaktúrák meghívása, 
szakterületen tanulók ösztöndíjazása, kiskonferenciák stb

Kultúraszervező szerep 
erősítése, országos és 
nemzetközi beágyazódás 

Torna-völgy települései, M8 menti, mediterrán TEN-T folyosó menti városok, testvérvárosok bemutatkozási lehetőségei, közös tematikus 
projektek

Népfőiskola, szakkörök, klubok szervezése, ösztönzése
Műszaki innovációk bemutatása: városban dolgozó mérnökök, vállalkozók, ajkai cégek anyavállalatai K+F mérnökeinek,  veszprémi, győri 
egyetemek kutatóinak meghívása, hazai és határon túli gyárlátogatások szervezése  
Helyi innovációk számára nyilvánosság biztosítása, támogatása 

II. ÁTFOGÓ CÉL - VÁROSIAS SOKSZÍNŰSÉG, SOKSZÍNŰ VÁROSIASSÁG

Kreatív oktatók, kreatív iskolák

Ajka modern öröksége

Ismereterjesztés, tudomány 
népszerűsítés

II.3 Kulturális 
sokszínűség, kreatív 
miliő, innováció 
hagyományára épülő 
városimázs 
az innovációhoz, a 
kezdeményező 
közösségekhez, a város 
versenykéességének 
javításához szükséges 
kreatív miliő tovább 
erősítése

II.1. Központok és 
alközpontok megújuló-
bővülő rendszere

Közlekedési kapcsolatok, 
kerékpáros kapcsolatok, „zöld 
(ökológiai) folyosókkal” 
kerékpáros kapcsolat fejlesztése 

II.2. Változatos 
korszerű lakónegyedek 
– arculatépítő, 
szolidáris közösségek

Kulturális aktivitás és fogyasztás 
ösztönzése

Hagyományos városközpont, 
bevásárlóközpont és 
alközpontok egyedi arculatának 
megfelelő fejlesztése 

Torna-patak által érintett 
települések együttműködésére 
épülő kínálatbővítés  

Magas jövedelműek számára 
vonzó kínálat

Szegregációval veszélyeztetett 
lakóterületek rehabilitációja 
területegységenként egyedi 
stratégiák mentén

Meglévő lakóterületek 
közterületeinek, közösségi 
helyeinek fejlesztése, 
lakóterületi közösségek 
megerősítése az IKT 
lehetőségeket (közösségi 
médiák) kihasználva

Belváros széttagolt 
központrészeinek 
összekapcsolása

Smart city rendszer részeként 
belváros sajátos 
szolgáltatásainak kiépítése   
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A növekvő gyakoriságú szélsőséges időjárási és vízjárási helyzeteket, a rekreációs igényeket, a városi környezet minőségét és a természetvédelmi-
zöldfelületfejlesztési célokat integráltan kezelő kék-zöld infrastruktúra kialakításának megalapozása

Biológiailag aktív és rekreációs területek folytonos hálózatának, környező térségekkel való kapcsolat kialakításának szerkezeti tervi feltételei

Alacsony széndioxid kibocsátású közlekedési rendszer városszerkezeti megalapozása
Zöldenergia-termelés településszerkezeti feltételeinek biztosítása
Meglévő beépítésre szánt területek használati hatékonyságának növelése
Torna-patak vízgyűjtője által érintett települések közötti együttműködés intézményesítése
Állami szervezetekkel, civilszervezetekkel egyeztetések kezdeményezése a tervezett fejlesztések és a város céljainak összehangolása érdekében 
(MÁV, Magyar Közút, Vízügy, kerékpáros szervezetek, stb)
Településüzemeltetésben résztvevő önkormányzati tulajdonú szervezetek tevékenységének összehangolása, IKT vívmányok érvényesítése a smart 
city program keretében
Marcal vízgyűjtő tervezési alegység vízgyűjtőgazdálkodási terve szerint "jó állapot" elérése a Torna-patak vízgyűjtőjén 2027-ig: Víztisztaság, 
élőhelyek zavartalansága, ökológiailag szükséges vízmennyiség biztosítása a Vízig-gel együttműködve, önkormányzati feladatokban gesztori 
szerepvállalás 
Patak-völgyek ütemezett zöldfolyosóvá fejlesztése, szerkezetalakító, rekreációs szerepük erősítése, vidéki terekkel való kapcsolatépítés
Korszerű, a zöldfelület fenntartás és a csapadékvíz-gazdálkodás integrált rendszeréhez szükséges infrastrukturális és háttérfejlesztések

Az ingatlanokra vonatkozó releváns szabályozás beépítése a a szabályozási terv készülő felülvizsgálatába (csapadékvíz telken belüli tárolása)

Torna-patak városközponti szakasz rehabilitációja, városközpont és patak kapcsolatának erősítése, 2014. évihez hasonló árvizek megelőzése 
érdekében mederrendezés
Széles-víz menti rekereációs folyosó kialakítása, tervezett tósokberéndi záportározó térsége, sportközpont, Városliget, ajkarendeki szőlők 
kerékpáros kapcsolatának fejlesztése, a patak városszerkezeti tagoló szerepének megerősítése 
Csigere-patak pufferszerpének megerősítése Bakonygyepes és az Ipari park között
Csinger-patak-völgy életminőség javító és turisztikai fejlesztési lehetőségeinek, Petőfi utca és Gyártelep utca közötti terület rekultivációjának, 
Kandó Kálmán lakótelep zárvány jellege oldási lehetőségének részletes vizsgálata, ütemezése, szerkezeti tervi intézkedések szükségességének 
azonosítása  
Csinger-völgy pilot projektjeként Bódé központ fejlesztése a "zöldváros" elveknek megfelelő csapadékvíz-gazdálkodás kialakításával
M8 megépülésével a folyamatos haladás feltételeinek megteremtése, fékezésekből származó többletkibocsátások mérséklése
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés, közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése, smart city lehetőségek 
Tervezett vasútfejlesztéshez kacsolódóan állomásépület korszerűsítése, B+R, P+R funkciók kialakítása
Béke (Alkotmány utcai) híd megépítése a belváros forgalmi rendjének átalakíthatósága a vasútállomás buszokkal történő kedvezőbb elérhetősége 
érdekében 
Bakonygyepest, a Belvárost és Padragkút területét elkerülő közúti nyomvonal ütemezett megvalósíthatóságának vizsgálata elsősorban a gazdasági 
célú szállítás gyorsabb áthaladása és a belváros terhelésének csökkentése érdekében
Lakótelepek energiahatékonysági beruházásainak befejezése, közepesen intenzív lakóterületek (Tósokberénd, Kandó Kálmán lakótelep stb) 
energetikai felújításának elindítása a helyzetnek megfelelő szervezeti-finanszírozási konstrukcióban
Tervezett sportközpont üzemeltetéséhez szükséges napenergiapark kialakítása a sprotpályák térségében
Ipari parkban tervezett naperőmű beruházás
Zagytározók energetikai célú hasznosíthatának ösztönzése 
Zöldenergia-folyosó a Belváros és Tósokberénd közötti pufferterületen, zöldenergia-beruházások ösztönzése a csatlakozó épületállomány  
vonatkozásában

Kompakt településrészek

A készülő szerkezeti tervben érvényesítendő elvek:
új beépítésre szánt terület kijelölése csak már korábban kijelölt, azonos nagyságrendű terület beépítésre nem szánt területté minősítése esetén 
lehetséges
lakóterületek mérsékelt intenzitásnövelése a Belváros térségében
gazdasági területek - profiltisztítás, koncentráció, rendszerszerűség erősítése; patakok tagoló szerepének megőrzése: Torna-patak és Széles-víz 
között csak kis léptékű helyi gazdaság; ipari park és rozsdaterületek kihasználásának ösztönzése
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III.1. Klímatudatos, 
hatékony 
térhasználatra 
ösztönző térszerkezet

Az egyes patakok és 
patakvölgyek specifikus 
fejlesztései

Alacsony széndioxid kibocsátású 
közlekedési rendszer a  SECAP 
mobilitással kapcsolatos 
elemeinek érvényesítésével

Ajka városszerkezeti 
adottságának kihasználása 
kialakítása - egy új "zöldenergia-
brand" felépítése érdekében - 
"zöldenergia-folyosó"

Kék-zöld infrastruktúra, 
Fenntartható Energia- és 
Klímaakcióterv (SECAP) 
klímaadaptációs elemeinek 
érvényesítése  

Együttműködések felépítése a 
szerkezetalakítási célok térségi 
feltételeinek biztosítása 
érdekében

szerkezetalakítási célok 
érvényesítése a 
településszerkezeti terv és az 
ITS soron következő 
felülvizsgálata során
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STRATÉGIAI CÉL PRIORITÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, PROGRAM ÉS/VAGY PROJEKTÖTLETEK
A STRATÉGIAI CÉLOK ÉS A PRIORITÁSOK ÉRTELMEZHETŐSÉGE ÉRDEKÉBEN 

Gazdaság 
foglalk.

Városüze-
meltetés

Térség-
központi 

szerep

Oktatás-
szak-

képzés

Egészség-
politika 

Szociál-
politika

Környezet-
energia

Kultúra-
sport-

rekreáció-
turizmus

    
Elvándorlási kedvet mérséklő, helyben maradást motiváló stratégiák, cselekvési terv kidolgozása és megvalósítása: képzettségnek megfelelő 
munkához, vállalkozás indításhoz, testre szabott lakhatáshoz való hozzáférés támogatása (lásd még I.1. stratégiai cél) 
Helyi hátrányos helyzetű és alapcsonyabb státuszú népesség minél nagyobb részének integrálása: létbiztonság, lakhatás, képzés, 
gyermekintézmények, befogadó attitűd, városi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlősége
Jól képzettek Ajkán történő munkavállalásának és letelepedésének ösztönzése, városba költözés motivációinak erősítése
Időskori aktivitás lehető leghosszabb idejű fenntartása, idős lakosok társadalmi szerepvállalásának ösztönzése, idősgondozás új szervezeti 
keretenek kialakítása a piaci és a non-profit szervezetek bevonásával, alacsonyan képzett munkarő célirányos képzésével

Aktív, sportos élet ösztönzése: természeti környezet fejlesztése, kerékpáros város, városi és térségi rekreációs kerékpáros nyomvonalak ütemezett 
kialakítása, meglévő sportlétesítmények fejlesztése, továbbiak építése, kiépülő rendszerek többcélú hasznosítása a fenntarthatóság érdekében 
(sportturisztika); szociálisan hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára a sportolás támogatása

Környezetegészségügyi fejlesztések megvalósításának előmozdítása: Erőmű fejlesztése, közlekedési rendszer fejlesztése, energiaszegénységet 
mérséklő, épületfizikai állapotokat javÍtó felújítások (egészséges lakhatás) támogatása 
Lakosság mentális egészségi állapotának javítását célzó szolgáltatások, civil kezdeményezések támogatása
A rekreációs és turisztikai fejlesztés térségi együttműködésének felépítése, "bejáratása", a helyi (térségi) termékek és szolgáltatások iránti kereslet 
növelése, az életminőség, környezetminőség javító fejlesztések gazdasági fenntarthatóságának javítása érdekében
Jól ismert "brand"-ek összekapcsolása (Somló borai, Bakony természeti értékei, Balatonfelvidék öröksége, Művészetek völgye)
Az ismert kínálatok mellett a Torna-völgy sajátos kínálatának felépítése: vadászturizmus, bányászati és ipari örökség, természeti értékek, technikai 
sportok, várak, tavak, rendezvények
Ajka hivatás-, sport, és speciális szegmensekre irányuló kulturális turisztikai kínálatának felépítése a környező  már ismert kínálatok és a 
szolgáltatások "farvizén", azok mellett fokozatosan bevezetve
Komplex kerékpáros rekreáció és turisztikai termék kialakítása
Rekreációs és turisztikai desztináció menedzsment felállítása szükségességének vizsgálata
Térségi rekreációs szolgáltatások kihasználásának ösztönzése (béren kívüli juttatások közé beemelés, szociálisan rászorultak támogatása, "Torna-
völgy kártya" a térség lakosainak, stb)
Régió hasonló nagyságú városaival való együttműködés felépítése 
Közvetlen térség városaival (Devecser, Tapolca, Sümeg, esetleg Herend) való többoldalú együttműködés és munkamegosztás felépítése
Nagyvárosi kapcsolatok, külnösen az innováció, a foglalkoztatás, a felsőfokú szakképzés és a rekreáció tekintetében (megyei TFK szerinti 
innovációs tengelyek)
M8-as nemzetközi folyosó és a TEN-T  európai vasúti áruszállítási folyosó menti együttműködések 
Testvérvárosokkal való együttműködés területeinek bővítése
Iskolák nemzetközi kapcsolatépítési törekvéseinek támogatása
Hazai és nemzetközi rendzvényturizmus fejlesztése: meglévő és új fesztiválok (lásd Arany Deszka), ipari vásárok, sportrendezvények, stb.
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III.2. Egyensúlyos 
társadalomszerkezet, 
egészséges emberkincs

III. 3. Torna-völgyi 
kultúrtájak közötti 
szinergia, térségi 
identitás felépítése
Reziliens Torna-völgy 
társadalmi dimenziója

III.4. Városhálózati 
kapcsolatok, regionális 
és nemzetközi 
beágyazottság

Városhálózati együttműködés

Rugalmas alkalmazkodás a 
demográfiai folyamatokhoz

Emberkincs egészségi 
állapotának átfogó javítása

Torna-völgy bevezetése a 
rekreácós-turisztikai piacra a 
térség és a közeli nagyvárosok 
lakossága számára

VÁROSIAS SOKSZÍNŰSÉG, SOKSZÍNŰ VÁROSIASSÁG
AJKA KÖZPONTRENDSZERE

Bakonygyepes
városrész - központ

Ajkarendek
városrész - központ

Széles - víz

Torna - paTak

sport, rekreáció, 
egészségügy

sport, rekreáció, 
egészségügy

igazgatás, kultúra, oktatás
reprezentáció, “chillezés” piac és forgalmi 

központ
Tósokberénd
városrész - központ

Tósokberénd
városrész - központ

Bódé
városrész - központ

Csigere - patak

Padrag -  víz

Padragkút
városrész - központ

Alsócsingervölgy
városrész - központ

helyi központ
helyi gazdaság

helyi központ
helyi gazdaság

helyi központ
helyi gazdaság

helyi központ

feldolgozóipar
térségi logisztika

SZAKKÉPZÉS ÉS INNOVÁCIÓS 
MENEDZSMENTENERGIA PARK

KERESKEDELMI BULVÁR

sport és rekreáció gazdaság

VÁROSKÖZPONT
ENERGIA FOLYOSÓ

üvegipar
kreatív gazdasághelyi központ

helyi gazdaság
rekreáció- és turizmus gazdaság

MEGÚJULÓ ERŐMŰ
alumíniumipar
körforgásos gazdaság

társadalmi
innovációk

XXI. SZÁZADI IPARI VÁROSTÉRSÉG
GAZDASÁG ÉS FOGLALKOZTATÁS TÉRSZERKEZETI JÖVŐKÉPE

REZILIENS TORNA-VÖLGY - KÖRNYEZETI DIMENZIÓ
KÉK-ZÖLD FOLYOSÓK

REZILIENS TORNA-VÖLGY - TÁRSADALMI DIMENZIÓ
KÖZLEKEDÉS

1. ütem / 1

tervezett M8

tervezett TEN-T
nemzetközi 

teherszállítási 
törzshálózat

1. ütem / 1a változat

2. ütem / a változat

2. ütem / b változat

2. ütem / ba változat
2. ütem / bb változat

1. ütem / 1b változat
 meglévő nyomvonal

2. ütem / 2b változat
 meglévő nyomvonal

3. ütem

új felüljáró

Bauxitos út

1. ütem / 2a változat

Városközpont megújuló forgalmi 
rendje

Béke utcai híd
Agora 2: Torna-patak menti közterület rehabilitációja

- gyalogos- és kerékpáros komfort
eszközváltás komfortja

parkolási rend megújítása
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ZÖLDENERGIA FOLYOSÓ

szennyvízből 
kinyerhető biogáz

közel 0 energiájú 
sportintézmények

naperőmű - park

városi kertek

önkormányzati
erőmű ???

biomassza alapú
kapcsolt erőmű

épületek energetikai
felújításának támogatása
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közepes intenzitású
lakóterület fejlesztési 
leghezőség 3.

közepes intenzitású
lakóterület fejlesztési 
lehetőség 1.

közepes 
intenzitású
lakóterület 
fejlesztési 
leghetőség 4.

nagy intenzitású lakóterület

közepes intenzitású lakóterület

alacsony intenzitású lakóterület

JELMAGYARÁZAT

közepes intenzitású
lakóterület 
fejlesztési 

lehetőség 3.

közepes intenzitású
lakóterület 
fejlesztési 

lehetőség 2.

szegregációs 
kockázat 

egyedi kezelése

alközponthoz kapcsolódó 
kisléptékű lakóterület - fejlesztés
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