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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Zatykó Levente Ferenc
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Zatykó Levente Ferenc
Levelezési cím: 2013 Pomáz, Török Ignác utca 15.
Telefonszám: +36202806703
E-mail cím: zatykolevente@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Zatykó Imre munkássága
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
■ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet □ ipari és műszaki
megoldások □ kulturális örökség □ sport □ természeti környezet □ turizmus
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: …………………………………………………
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
■ települési □ tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása
Zatykó Imre pomázi faiskolája országos hírnevű volt. A híres dolinai almáskert, az egykori
Mandics-birtok is az ő oltványaival indult. Számos amerikai, olasz almafajtát importált, és
megmenett az utókornak erdélyi almafa fajtákat is. Munkássága során arra törekedett, hogy a
faiskolai termesztés a korszerű gyümölcstermesztés megalapozója legyen. Kiemelkedő
eredményeket ért el a gyümölcsfaalanyok szelekciójában és a hazai alanyok begyűjtésében, a
dió és más termesztett gyümölcsfajták gazdaságos szaporítási módjainak kikísérletezésében.

Számtalan szakmai publikációja található meg kertészeti lapokban, több kertészeti témájú
könyv szerzője vagy társszerzője, Pl. Gyümölcsfa gyökereztetési kísérletek (Budapest, 1957),
A diógyökereztetés mai állása (Budapest, 1962), Új szempontok a vegyszeres
gyümölcsritkításnál (Budapest, 1967), A gyümölcstermő növények vegyszeres
termésszabályozása (Budapest, 1970).
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Értéknek javaslom a Pomázi Értéktárba Zatykó Imre munkásságát, hiszen szorosan kötődik a
településhez, és országosan is elismert, szakmájában jelentőséggel bír. A Krause, (Wagner?,)
mai Jankovicz utcai faiskolájában számtalan alma fajta, diófa és fenyő mellett, melyek
kertészeti versenyek helyezettjei voltak (M. kir, Földmívelésügyi Minisztérium vándor díja,
tavaszi Virágkiállítás - állami aranyérem, stb.), számtalan haszon- és díszkerti növényt
termesztett. Kiadott árlapja olcsó árakról, a közönség pontos és megbízható kiszolgálásról
tanúskodik. 1937 és ‘43 közötti árjegyzékei az interneten fellelhetők.
Zatykó Imre hatására költözött Pomázra a rokonság egy része, a családnév kisebb-nagyobb
szünetekkel a mai napig megtalálható a településen.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Magyar Nemzet 1969.11.26. Kertbarátok Klubja
Kertészeti szemle 1934 6. évfolyam októberi szám 337
Kertészeti Lapok 1931 október, 312
„LIPPAY JÁNOS” TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI 1975. május 27-28 I. kötet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zatyk%C3%B3_Imre
kertészmérnök, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem lapja, XXX.évfolyam, 2. szám, 1988
február, 25-27.
Magyar Életrajzi Lexikon
Zatykó család magángyűjteménye
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: ..……………………………………………
III. MELLÉKLETEK 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy
audiovizuális dokumentációja

2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1)
bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló
levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

