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Bagi László 
 
Bagi László (1976) Sales manager. Gazdasági mérnök diplomámat 1999-ben szereztem          
Szegeden. Jelenleg egy Magyar-Lengyel kereskedelmi Kft-nél dolgozom Dunaharasztiban.        
A csillagászattal 2008-ban kezdtem el foglalkozni. Kezdetben vizuális észlelőként         
ismerkedtem meg a csillagászat alapjaival.  

Asztrofotózással 2013 óta foglalkozom. 2014-ben a saját távcsövem, és műszerparkom          
megépítését követően, fordultam az asztrofotózás felé. Mélyeges asztrofotósként a távoli          
galaxisok, és halvány ködösségek megörökítésére specializálódtam.  

Az ismert technikák közül a felvételeket DSLR és CCD kamerák segítségével készítem.            
Asztrofotóim rendszeresen szerepelnek a hazai, és a nemzetközi nyomtatott sajtóban, és           
internetes portálokon, mint a Földgömb magazin, National Geographic Online.  

Elsődleges céljaim között szerepel az amatőrcsillagászat, és az asztrofotózás         
népszerűsítése. Rendszeresen szervezek, és fotóimmal résztveszek kiállításokon,       
bemutatókon, ahol az érdeklődők személyesen is betekintést nyerhetnek az asztrofotózás          
és csillagászat világába. 

2018-ban a Magyar Asztrofotósok Egyesületének megalapitásában aktív résztvevő voltam.  

A jövőben is szeretném tapasztalataimat, és ismereteimet megosztani tagjainkkal az          
egyesület keretein belül. Fontosnak tartom, hogy egy jól működő, értékekkel teli közösséget            
alakítsunk ki az egyesület keretein belül.  

Ebben a közösségben szeretnék a továbbiakban értékteremtő munkát végezni, kiállítások,          
találkozók szervezésével, lebonyolításával. 

 

Klamerius Adrien 

 

A csillagászat,fotográfia és a művészet szerelmese vagyok. Mindig is lenyűgözött az           
éjszakai égbolt, pláne mivel egy igazi éjszakai bagoly is vagyok. Már nagyon fiatalon             
felkaptam a fényképezőgépet és szárnypróbálgattam, 2010-ben pedig az “objektíveimet” egy          
távcsővel bővítettem, hogy ezzel némileg kielégítsem a csillagászat iránti kíváncsiságomat.          
Az akkori két legnagyobb érdeklődési köröm végül összefonódott, és rátaláltam az egyik            
szenvedélyemre - az égbolt fotózására. 



 
Azóta számtalan órát töltöttem az ég alatt, és szeretném a megtapasztalt csodákat átadni             
másoknak is, legyen szó akár képi anyaggal, írással vagy előadással. 
 
Számomra az asztrofotográfia egy olyan terület, ahol a művészet találkozik a tudománnyal.            
Ez a módja annak, hogy a szabad szemmel számunkra egyébként láthatatlan csodálatos            
univerzumot, amelyben élünk, láthatóvá tegyünk, hogy közelebb érezhessük magunkhoz. 
 
A Magyar Asztrofotósok Egyesülete alapítótagja vagyok, asztrofotós munkásságommal, az         
egyesület melletti kiállásommal járultam hozzá az alapításhoz és az egyesület kezdeti           
erőfeszítéseihez. Az egyesület nyomtatványainak, kiállítási anyagainak, nyomdai munkáinak        
szervezésével és elkészítésével járulok hozzá az egyesület munkáihoz. Konferenciákon,         
nemzetközi eseményeken is képviselem a szervezetet a jövőben. 
 
 
 
Schmall Rafael 
 
Schmall Rafael vagyok, Kertész és informatikai mérnök, hazai díjas asztrofotós. 2012-ben           
végeztem a Pannon Egyetem Georgikon Karán. Fotográfiával 2008 óta foglalkozok. Jelenleg           
a Zselici Csillagpark munkatársaként dolgozok. 
 
Csillagászati fotográfiával 2014 óta foglalkozom. 2015 óta a Zselicben az asztrofotózás és            
az asztrotájképek készítése az egyik munkaköröm. Magán csillagvizsgálóm 2016 óta          
működik.  
 
Asztrotájképeim megjelennek különféle internetes oldalakon és magazinokban. Aktív        
résztvevője vagyok a Vega Nyári Amatőrcsillagász Megfigyelőtáboroknak és a Bátorligeti          
Észlelőhétvégéknek. 
 
Magyar Asztrofotósok Egyesülete alapító tagja vagyok, felvállaltam a kezdetek kori          
nehézségeket, nevemmel és munkámmal támogattam a szervezet létrejöttét. Számomra         
fontos a csapat és az összetartás az asztrofotósok között. 
 
Az asztrotájképfotózást képviselem az egyesületben, előadásokat tartok, asztrofotós        
oktatásban veszek részt csillagászati táborokban, közösségi rendezvényeken. Az egyesület         
vizuális anyagainak szerkesztésében (például teaser-reklámvideó elkészítése). 
 
A Magyar Asztrofotósok Egyesülete alapító tagjaként szeretnék jelentkezni az elnökségi          
tagságra. 
 
 
 
  



Tarczi Patrik 

 

Tarczi Patrik vagyok villamosmérnök, hazai és nemzetközi körökben ismert asztrofotós.          
2017-ben végzetem az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán.         
Szakmámban helyezkedtem el, jelenleg vezetéstámogató rendszerek fejlesztésével       
foglalkozom, továbbá mesterszakos villamosmérnök hallgató vagyok.  
 
A csillagászat a 2000-es évek második felében ragadott magával, az asztrofotózással pedig            
2008 óta foglalkozom. Fő érdeklődési köröm a klasszikus asztrofotográfia, illetve annak           
műszaki oldala. Hazai társfotósok és szakemberek segítségével fotografikus célokra         
építettünk távcsövet. Munkásságommal webes és nyomtatott felületeken találkozhatunk,        
melyek fő célja az esztétika mellett, az asztrofotózás és a csillagászat bemutatása, a             
tudományok népszerűsítése rohanó világunkban.  
 
A Magyar Asztrofotósok Egyesülete alapító tagja vagyok, felvállaltam a kezdetek kori           
nehézségeket, nevemmel és munkámmal támogattam a szervezet létrejöttét. Az egyesület          
észlelőhelyeinek kiépítésében, jövőben telepítendő távcsöveinek fejlesztésében,      
automatizálásában kiemelten szeretnék részt venni. Sülysápi távcső és obszervatórium         
automatizálásában szeretnék szerepet vállalni, egyedi megoldásokkal segíteni annak        
kiépülését, létrejöttét. 
 
A közösség és elnökség támogatásával szeretném a magyar asztrofotózást egy még           
magasabb és elismertebb szintre emelni. 
 
 
Tepliczky Csilla 

 

Tepliczky Csilla vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia mesterszakos         
hallgatója. Már gyerekkorom óta érdekel a csillagászat, első észlelési élményeimet 11 éves            
koromban szereztem. Kezdetben vizuális megfigyelőként ismerkedtem az égbolttal, az         
asztrofotózás felé 2015-ben fordult az érdeklődésem. Fő területem a nagylátószögű,          
objektíves asztrofotók készítése, képeim témája a Tejút porsávjai és ködösségei. 2017-ben           
részt vettem egy asztrofotózással egybekötött napfogyatkozás-megfigyelő expedíción az        
Egyesült Államokban. Munkáimat rendszeresen publikálom közösségi oldalakon, illetve a         
hazai galériákban. 

A Magyar Asztrofotósok Egyesületének alapító tagja vagyok, a kezdetektől szerepet          
vállaltam az egyesület tevékenységeiben. Részt vettem a Csillagképek Országos Asztrofotó          
Kiállítás megtervezésében, ezen kívül az egyesület online felületeinek kezelésében         
segédkezem, valamint az egyesületi videóanyagokat szerkesztem és kezelem. A Csodák          
Palotájával együttműködésben asztrofotós előadások és programok szervezését       
bonyolítom. 

 

  



Tóth Gábor 

 

A Magyar Asztrofotósok Egyesülete tagjaként szeretnék pályázni az egyesület által          
meghirdetett elnökségi tag pozícióra. 

 
Az 1990-es években kezdtem foglalkozni az amatőrcsillagászattal, ezen belül pedig          
asztrofotózással 2010 óta foglalkozom. Képeim készítése és feldolgozása során törekszem          
az univerzum jelenségeinek hiteles megörökítésére, amit a fotókhoz készített, a képen           
szereplő jelenséget bemutató leírással egészítek ki. A csillagászati felvételek készítése          
mellett fontosnak tartom a csillagászati- és asztrofotós tudás átadását is, ezért szívesen            
tartok előadásokat a témában, írtam néhány cikket az asztrofotózásról, és részt vettem a „A              
digitális asztrofotózás ABC-je” című könyv létrehozásában. 
 
Büszkén vállaltam részt a Magyar Asztrofotósok Egyesülete alapításában, mert az egyesület           
által kitűzött célokat magaménak érzem, és úgy gondolom, hogy országos egyesületként           
hatékony platformot teremthet sok más mellett az ország különböző részein élő           
asztrofotósok összefogásához, képviseletéhez, és a tagok által birtokolt asztrofotós tudás          
dokumentálásához, fejlesztéséhez és továbbörökítéséhez. Az egyesület alapítása óta        
folyamatosan részt veszek az egyesület informatikai hátterének kialakításában,        
üzemeltetésében, jelen vagyok az egyesület rendezvényein, tartottam előadásokat. 
 
Elnökségi tagként két területre szeretnék leginkább koncentrálni: a közös asztrofotós tudás           
gondozására, fejlesztésére és továbbadására, valamint az egyesület informatikai        
rendszerének üzemeltetésére, a felmerülő informatikai igények kielégítésére. Ezek mellett         
pedig az elnökségi üléseken (és azokon kívül) szeretném segíteni az egyesület működését            
lehetőségeim, képességeim szerint, és képviselni az egyesület teljes tagságát az          
elnökségben. 
 
A fentiek alapján kérem pályázatom kedvező elbírálását. 
 
 
Vámosi Flórián 
 

Vámosi Flórián vagyok, 2000 október hatodikán születtem, jelenleg tanulmányaimat a          
Kaposvári Táncsics Mihály gimnázium végzős magántanulójaként folytatom, valamint        
emellett magántanárként és pályázatíróként dolgozom. 

 
Középiskolai tanulmányaim során rengeteg elismerésben részesültem, melyek közül arra         
vagyok a legbüszkébb, hogy az Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató          
versenyen csapatom kétszer is kiemelt dicséretet kapott, arra, hogy kétszer nyertem el a             
Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat, egyszer a Mol Új Európa alapítvány          
Művészet/Tudomány kategória ösztöndíját, illetve, hogy csapatomat 2018-ban az Ifjú         
Fiatalok Kaposvár Jövőjéért Polgármesteri Díjjal tüntették ki. 2018 márciusában részt vettem           
az Európai Bizottság társszervezésében rendezett brüsszeli Why Europe Matters         



Workshopon, ahol rengeteg nemzetközi kapcsolatot szereztem, nemzetközi vállalatok és         
európai politikusok előtt tartott előadásom során. 
 
A csillagászattal 6 éves korom óta foglalkozom, mióta megkaptam első távcsövemet. Első            
asztrofotóim a 2015 március huszadikai részleges napfogyatkozásról készültek. Az         
asztrotájképezést 2015 októberében, a mély-ég asztrofotózást pedig 2016 decemberében         
kezdtem és művelem azóta is töretlenül. 2016-ban a Lomography Waiting Game nemzetközi            
fotópályázatán második helyezést értem, el a Rijekai öböl feletti fényszennyezést bemutató           
csíkhúzós felvételemmel. 
 
A gondolat, hogy hivatásos csillagászattal szeretnék foglalkozni, ennél jóval korábban          

megfogalmazódott bennem, azonban az egész akkor vált realitássá, amikor 2017-ben a           
kisbolygók periódus és pályaszámításával kezdtem el foglalkozni. Csapatommal szintén         
2017-ben a Nemzetközi Űrállomásról kutathattam a Föld mágneses terének anomáliáit. Ma           
már a bajai hivatásos obszervatóriummal való együttműködésben végezzük        
kutatócsoportommal a kisbolygó csillagfedések vizsgálatát. Ennek következményeképpen       
tanulmányaimat is ebben az irányban kívánom folytatni. 
 
A Magyar Asztrofotósok Egyesületének a megalakulása után rövid idővel, még 2018           
áprilisában a szervezet tagja lettem. Nagy megtiszteltetés volt számomra a          
CSILLAG-KÉPEK Országos Asztrofotós Kiállításon való részvétel. 
 
Az elnökségbe való bekerüléssel az egyesületet több módon szeretném segíteni. Egyik ezek            
közül az 5 éves pályázatírói tapasztalatom EU, NEA, NTP stb. pályázatok területén. A másik              
az anyanyelvi szintű angol nyelvtudásom, amely kihasználható Pl: kapcsolattartásra a          
külföldi egyesületekkel. A harmadik pedig az egyesületet esetlegesen támogató         
világcégekkel kiépített kapcsolatom, köztük: SAP, Ericsson, Bosch. 
 
 
 
 
 
Magyar Asztrofotósok Egyesülete 

Budapest, 2018.11.05 

 
 
 
 

 
 
 


