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Szabadság Vadásztársaság Egyesülés a "Településkép, mint tájértékek 
megőrzése, megújuló erőforrások alkalmazása" elnevezésű helyi 
LEADER felhívásra „A Szabadság Vadásztársaság Vadászházának 
felújítása”  címmel támogatási kérelmet nyújtott be 2018. április 19. 
napján. A Támogató a kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak 
minősítette, mely alapján 9.995.169 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert a Vadásztársaság, a támogatás intenzitása 95 % volt.  
 
 
A projekt megvalósítása során a Szabadság Vadásztársaság a 
tulajdonában lévő Öcsöd, Kossuth L. utca 16. szám alatti Vadászház 
épületének külső településképi megjelenítést javító felújítási és 
korszerűsítési munkáit, valamint a megújuló energiafelhasználást 
figyelembe véve komplett napelemes rendszer telepítését valósította 
meg. A projekt keretében eszközbeszerzés gyanánt egy napelemes 
lámpát szerzett be. Az épület a település központjában helyezkedik el, 
így a településképében meghatározó szereppel bír. Az épületre a 
tulajdonos anyagi helyzete miatt évek óta nem tudott a felújítási 
munkákra költeni, ezért az eltelt évek alatt az épület állaga 
megromlott, elhasználódott, felújítása szükségessé vált. 

A Vadászház épületének tető cserépfedése nagyon rossz állapotban 
volt, sok törött cserép volt, több helyen a cseréplécek meghajlottak, a 
beázások miatt korhadtak, ezért felújítása elengedhetetlen volt. Az új 
tetőfedésre cserepeslemez került felrakásra. A horganyzott függőeresz 
csatorna több helyen lyukas volt, így áztatta a homlokzatot, ezért 
cseréje indokolttá vált. A tetőszerkezeten készült bádogozás is rozsdás, 
lyukas volt több helyen és megrongálódott, ezért cseréje szükséges volt. 
A homlokzat felújítása keretében 10 cm-es homlokzati hőszigetelő réteg 
került a homlokzatra, majd nemes vakolattal került bevakolásra. A 
lábazat felújításra került. 

Az épület magas tetőszerkezetére komplett napelemes rendszer került 
telepítésre. 

Az udvari térburkolatra egy akadálymentes parkoló kijelölésével 

biztosítjuk az esélyegyenlőséget. Az épület környezete jelenleg is 

megközelíthető akadálymentesen. 

A projektet úgy valósítottuk meg, hogy az a Tiszazugi LEADER HACS 
illetékességi területén megtalálható, környezeti adottságokra, 
természeti értékekre épüljön. A fejlesztés megvalósítása által 



                      

hozzájárulunk a térség helyi sajátosságaihoz, elősegíthetjük a térség és 
a település gazdasági fejlődését.  
 
Az épület a település központjában található, így a településképet 

meghatározó épületet érintett a fejlesztés. A beruházás megvalósulása 

által egy szépen felújított, igényes, a település hírnevéhez méltó, 

településképet meghatározó épülete lett a településnek a Vadászház. A 

szépen, igényesen felújított Vadászházba több vadász és látogató 

érkezhet, mely a település gazdaságára is hatással lehet. A felújítással 

hozzájárultunk a térség környezeti állapotának megőrzéséhez, és 

fejlődéséhez, javult a településkép.  

 
 
 
 

 

Makai Sándor 
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Fényképek a megvalósult Vadászház felújításról 
 

 
 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 
 



                      

 

 



                      

 



                      

 
 


