
A Filmtett Egyesület szerteágazó tevékenységének 
köszönhetően a legaktívabb erdélyi magyar filmes 
szervezet, amely a legtöbb kézzelfogható eredményt 
tudja felmutatni.

Egyesületünk tevékenysége olyan szakterületet fed le, ame-
lyet más erdélyi civil szervezetek programjai nem képvisel-
nek. Az erdélyi magyar mozgóképes kultúra megőrzését, 
népszerűsítését célzó projektjeink, illetve a mozgóképes 
szakoktatást kiegészítő programjaink olyan hiánypótló te-
vékenységek, amelyeket országos szinten bonyolítunk le. 
Ezek széles közönséghez szólnak és látványos eredményeket 
tudnak felmutatni.

Filmtett   Egyesület – bemutatkozás

Tevékenységünk

 A 2000-től havi rendszerességgel megjelenő Filmtett folyóirat 
2008 januárja óta interaktív internetes portálként, kibővített for-
mában, ingyenesen tekinthető meg.

 Erdélyben a legolvasottabb, Magyarországon a harmadik legolva-
sottabb magyar filmes szakportál.

 Tartalom: 3300 tanulmány, cikk, számos egyedi adatbázis. 
 Napi 1500–2000 olvasó.
 2011 óta olvasható román nyelven is az istoriafilmului.ro oldalon.

A filmtett.ro portál műu��ködtetése1. 

 
 A legnagyobb magyar jellegű erdélyi filmes rendezvény.
 2013-ban: XIII. Filmtettfeszt – Magyar Filmnapok, idén már hét 

erdélyi városban.
 2012-ben 3500 néző, idén ez a szám reményeink szerint 4500-ra nő. 
 Célja a magyar filmkultúra és filmtörténet népszerűsítése az utób-

bi évek legszínvonalasabb magyar filmalkotásainak és erdélyi (vo-
natkozású) magyar filmjeinek levetítése által. 

 Bemutatkozási lehetőséget biztosít a fiatal filmesek számára, 
szakmai fórumként működik, segíti az erdélyi és magyarországi 
filmes szakemberek együttműködését.

Magyar Filmnapok megszervezése Erdélyben: 
Filmtettfeszt2.



 

5. Erdélyi vonatkozású dokumentumfilmek készítése

 Az elmúlt években a Filmtett Egyesület az erdélyi magyar kultúra kiemelkedő személyiségeiről,  
Márton Áron püspökről és Janovics Jenő színházigazgatóról készített portréfilmeket, amelyek igen pozi-
tív visszhangban részesültek mind a szakma, mind a közönség részéről. 

 Egyesületünk további, erdélyi kisebbségeket érintő más filmes projektekben is részt vett.

6. Egyéb tevékenységek

 A Filmtett Egyesület szakmai partnere, társszervezője a legtöbb erdélyi magyar filmes rendezvénynek 
(TIFF – magyar napok, Kolozsvári Magyar Filmnapok, Sepsiszentgyörgyi Filmnapok, Nagyszebeni 
Filmnapok), infrastruktúrájával pedig kezdő filmesek projektjeit támogatja.

Filmes alkotóműu��hely erdélyi és Kárpát-medencei 
fiatalok számára: Filmtett Alkotótábor

 Célja: megismertetni a filmgyártás folyamatát a film iránt érdek-
lődő Kárpát-medencei magyar fiatalokkal, valamint továbbképzési 
lehetőséget nyújtani a filmszakmát már közelebbről ismerő, film-
szakos egyetemi hallgatók részére. 

 A résztvevők a tábor ideje alatt reprodukálják a filmgyártás teljes 
folyamatát: profi forgatási körülmények között készítenek kisjá-
tékfilmeket, animációkat. 

 A műhely eddigi 11 kiadásán több mint 500, a film iránt érdeklődő 
tehetséges magyar fiatal vett részt. 

 Eredmények: 160 rövidfilm és animáció, amelyből több mint 30 
alkotás versenyzett sikerrel és nyert díjat nemzeti és nemzetkö-
zi filmfesztiválokon (Magyar Filmszemle, Cinefest, Busho, KAFF, 
TIFF, Animest, Alter-Native, Tres Courts, Animateka, Busho stb).

3.

4. Hiánypótló filmes szakkönyvek megjelentetése

 Story. A forgatókönyv anyaga, szerkezete, stílusa és alapelvei című 
könyv forgatókönyvírók, dramaturgok, rendezők, filmkritikusok 
munkáját egyaránt segíti, és egyike a nagyon kevés magyar nyelvű 
forgatókönyvírói szakkönyvnek.

 A kolozsvári filmgyártás képes története 1913-tól 1920-ig a magyar 
filmtörténet egy fontos fejezetét ismerteti olvasmányos módon.  
Az elkövetkező években további szakkönyvek megjelentetését ter-
vezzük.


