
ERDÉLYI FILMMŰHELYEK – FILMAJÁNLÓ   
 
Az alábbiakban erdélyi filmes műhelyeket mutatunk be. Írásunkat az erdélyi 
filmes portál, a filmtett.ro cikkei alapján készítettük. Mindegyik stúdió egy-egy 
filmjét ajánljuk megtekintésre.  
Ezek közül is külön jelöltük az online megnézhető filmeket, videoklipeket. 

 

Xantus Film, Kolozsvár 
A stúdiót Xantus Áron vezeti. Dokumentumfilmek gyártásával foglalkoznak. 
A műhely produkciói eddig 24 hazai és nemzetközi fesztiváldíjat szereztek. 

 

2019-ben mutatták be a Harmat a 
csillagon című alkotást, amely Kányádi 
Sándor életének egy szakaszával 
foglalkozik. 

Harmat a csillagon c. filmről  bővebben: https://port.hu/adatlap/film/tv/harmat-a-csillagon-
emlekforgacsok-kanyadi-sandorral/event-tv-589671510-103/movie-219616) 
 
 
 

Video Pontes, Kolozsvár 
A stúdiót Maksay Ágnes és Marius Tabacu hozta létre azzal a céllal, hogy az erdélyi valóságon 
alapuló történelmi dokumentumfilmeket, portréfilmeket, ismeretterjesztőket, hosszabb 
tévéműsorokat gyártsanak. 
Rendszeresen tudósítanak a magyar közszolgálati médiának. 
 

 

2019-ben a kolozsvári születésű író-
filmrendező Széfeddin Sefket bejt 
bemutató Sefket-rejtély című filmjüket 
láthatta a közönség. 
 
 
 
 

A Sefket-rejtély megnézhető: https://mediaklikk.hu/duna-world/cikk/a-sefket-rejtely/ 
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Argo Audiovizuális Egyesület, Kolozsvár 
Az Argo Audiovizuális Egyesületet Lakatos Róbert, Szántai János és Fábián Zoltán alapította, 
akikhez később Felméri Cecília is csatlakozott.  
Eleinte forgatókönyvírói, majd rendezői, operatőri, vágói, gyártásvezetői-produceri műhelyt 
szerveztek. 

 

Lakatos Róbert Bahrtalo! című dokumentum-
játékfilmje Karlovy Varyban nyert Europa Cinemas 
Label díjat.  
 
 

Bahrtalo!-ról bővebben: https://www.filmtett.ro/film/526/bahrtalo-jo-szerencset 
 
Daczó Katalin, Csíkszereda 
A Csíkszeredában élő Daczó Katalin filmrendező, újságíró egy kis filmes műhelyt alapított. Itt 
elsősorban múltidéző dokumentumfilmeket forgatnak. 

 

 
A Megyecsinálók, az 1968-as csíkszeredai tüntetésről 
szól.  
 
 

Megyecsinálókról bővebben: https://www.filmtett.ro/filmek/megyecsinalok/ 
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Blue Frog Film & Media, Csíkszereda  
Juhász Ágota alapította. A vállalkozás természetfilmekkel, társadalmi témájú dokumentum-
filmekkel és televíziók, vállalkozások által megrendelt videós tartalommal foglalkozik.  

 

A Medve Tények egy öt epizódból álló 
természetvédelmi rövidfilmsorozat. 

 

 
 

 

Medve Tények megnézhető: https://www.youtube.com/watch?v=nxALhKar2Tc 
 
 
 

 

Csibi László (The Silent Group), Kolozsvár 
Csibi László egyetemi oktató és rendező alapította. Főként dokumentumfilmeket forgatnak. 

    

Csibi az Édes Erdély, itt 
voltunk (2015) és a  
Nussbaum 95736 (2017) című 
dokumentumfilmekkel hívta 
fel magára a figyelmet. 

 

Édes Erdély, itt voltunk megnézhető: https://mediaklikk.hu/video/edes-erdely-itt-voltunk/# 

Nussbaum 95736-ról bővebben: https://www.filmtett.ro/film/6078/nussbaum-95736 
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Simó Ibolya (Transikon Egyesület, Lavina Egyesület), Székelyudvarhely 
Simó Ibolya több mint tíz éve készít filmeket székelyföldi témákról, ottani helyszíneken. 

 

A Falu fessön című vígjátéka egy nagyvárosi 
divattervezőnő és a falusi asszonyok kalandjairól 
szól. 

 

 

Falu fessönről bővebben: https://www.filmtett.ro/film/falu-fesson 
  

Székelyföldi Stúdió, Székelyudvarhely 
Elsősorban a magyar közszolgálati média tudósításával, televíziós produkciókkal foglalkozik, 
de több dokumentum-, ismeretterjesztő- vagy kis-játékfilm produkciós partnere is volt.  

 

Ilyen ismeretterjesztő film Fecső Zoltán 
rendezésében a Medvenyomok a 
hírekben. 

 
 

Medvenyomok a hírekben megnézhető: https://www.youtube.com/watch?v=w8qgN_Ah4Fo 
 

  

https://www.filmtett.ro/film/falu-fesson
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Aves-Media, Székelyudvarhely 
A műhely magyar közszolgálati televíziók tudósítása mellett dokumentum- és ismeretter-
jesztő filmeket is készít.  

 

Szabó Attila alkotása, a Méregzöld 
mesék a székelyföldi fakitermelés, 
tolvajlás nyomozati munkája. 

 

Méregzöld mesékről bővebben: https://www.filmtett.ro/film/5493/meregzold-mesek-civilek-
a-famaffia-ellen 
  

Legendárium animációs műhely, Székelyudvarhely 
 

 

A Legendárium csapata a Kárpát-medence 
legendáit és mondáit dolgozza fel 
szórakoztató rajzfilmek formájában.  
Eddig a 14 részből álló első évad készült el 
magyar és angol nyelven. 

Legendárium filmjeiről bővebben: https://port.hu/adatlap/film/tv/szekelyfoldi-legendarium-
szekelyfoldi-legendarium/movie-181430 és http://www.legendarium.ro/ 

Rex Videó Stúdió, Gyergyószentmiklós 
A Rex Video Stúdió elsősorban ismeretterjesztő- és dokumentumfilmek készítésével, 
valamint televíziós riportok gyártásával foglalkozik. Alkotásaikat több mint 30 díjjal 
jutalmazták különböző filmfesztiválokon. 

 

A különös ember-medve barátságról szól 
a Lekvár című film. 

 

Megnézhető: https://www.youtube.com/watch?v=tuU-srM6eQM 
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Daczó Dénes (Memento Film, Csíkszépvíz) 
Daczó Dénes hagyományos gazdálkodáshoz kapcsolódó dokumentumfilmeket, néprajzi isme-
retterjesztő kisfilmeket, emellett megrendelésre múzeumi mozgóképes anyagokat készít.  

 

Amíg a kolomp szól 

Amíg a kolomp szól c. film megnézhető: https://www.youtube.com/watch?v=KjOuUk67H4w 

 

Vargyasi Levente, Sepsiszentgyörgy 
Vargyasi Levente rendezőként és operatőrként is nyert már díjat a székelyföldi mester-
ségeket bemutató dokumentumfilmjeivel. 

 

Online nézhető a sepsiszentgyörgyi roma 
közösségről forgatott Munkakeresők című 
alkotása. 

 

A film megnézhető: 
https://www.youtube.com/watch?v=tHJjdjGcwUg&fbclid=IwAR0Kg0mMrMxKhXF6gkM_kZrs
oulVAMpqaCT5h9VKIGIEGKzs9uKHUGBJOE4 
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Vörös T. Balázs (ellenpont produkció, Sepsiszentgyörgy) 
 

 

Vörös T. Balázs dokumentumfilmet készített többek 
között az 1984-es sepsiszentgyörgyi „szoborügyről”, a 
máig sem teljesen tisztázott robbantásos 
merényletről, amely egy 12 éves kisfiú halálát okozta 
(Emlékmű helyett – Vaszi Jánoska emlékére, 2017). 

A film megnézhető: https://www.youtube.com/watch?v=FWxljMpl1o0)  
 
  
Ambrus Emese (Karpatdok Studio, Ajton – Kolozsvár) 
Ambrus Emese alapította a stúdiót, amely két szakmáját, a filmkészítést és a kerámia-
készítést egyesíti.  

 

Emese, a rendező-operatőr több 
dokumentumfilmet készített, köztük a 
roma Elvis-imitátorról szóló Viva 
Constanţa! (2007) és a szórványban 
turnézó székely színésznőről szóló Európa 
kis utcája (2016) című, több nemzetközi 
filmfesztiválon vetített alkotásokat. 

 

 

Bővebben az Európa kis utcája c.  filmről: https://port.hu/adatlap/film/tv/europa-kis-utcaja--
-rosszcsont-zeno-kalandjai/movie-180146)  
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Picture Lock, Székelyudvarhely 
László Barna alapította.  Reklámfilmeket és dokumentumfilmeket gyártanak. 

 

 

László Barna Isteni kéz című filmjét a Budapesti 
Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be. 

 

A filmről bővebben: http://mecenatura.mediatanacs.hu/adatlap/1385/Isteni_kez 

 
  
VakukFilms, Csíkszereda 
A VakukFilms Csont Zsombor és Török Tihamér közös projektje. A két egyéni vállalkozó 2008-
ban kezdett el együtt animált videókat készíteni megrendelésre.  

 

 

A Planet_RO2012 című animációjuk több 
fesztiválon szerepelt, díjazott rövidfilm. 

 

Planet_RO2012  megnézhető: 
https://www.facebook.com/296618956834/videos/195802923785260/ 
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https://vimeo.com/user3119378
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What’s in the Box Productions, Marosvásárhely 
Márton László alapította, később csatlakozott hozzá Sáji Róbert. A műhelyben főként 
videoklipek és reklámfilmek, illetve online marketingvideók készülnek.  

 

Erdélyi zenekaroknak dolgoznak, közülük 
visszatérő megrendelő a Bird Music 
Records és a Bagossy Brothers Company. 

 

Bagossy Brothers Company: Boldog idők c. klipje megnézhető: 
https://www.youtube.com/watch?v=58Q-MHjuKDc&feature=youtu.be)  

 
Focusfrog, Kolozsvár 
A Focusfrog elsősorban televíziós és online felületekre gyárt videós tartalmakat, például 
dokumentumfilmet, televíziós műsort, híradós riportot, reklámot, animációt.  

 

Youtube-on megnézhető a Magyarok 
Romániában – száz év történelem című 
nyolcrészes dokumentumfilm-sorozatuk.   

 

A sorozat (megnézhető: 
https://www.youtube.com/user/rmdsz/search?query=magyarok+rom%C3%A1ni%C3%A1ban)  

  

Zoom Studio, Kolozsvár 
Kassay Réka alapította a stúdiót. 

Készítenek videoklipeket, magyarázó videókat, intrót vagy betétet videókhoz, logó animá-
ciót, hátteret színházi előadáshoz. 

 

Legújabb munkájuk, a Rúzsa Magdinak 
készített animált videoklip. 

Rúzsa Magdolna: Lesz, ahogy lesz  

 

A klip megnézhető: https://www.youtube.com/watch?v=w23zRGGSNok&feature=emb_title  

 

https://www.youtube.com/watch?v=58Q-MHjuKDc&feature=youtu.be
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