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M iután Karda Attila alig 26 
évesen abbahagyta a lab-
darúgást, nehéz volt el-

szakadnia a sportágtól, és egy orosz 
barátján, Andrej Zolotkón keresztül 
került kapcsolatba a játékosügynöki 
szakmával, így kezdődött el a kar-
rierje. Később a nemzetközileg elis-
mert játékosügynökkel, Ana Maria 
Prodannal közel négy évet dolgozott 
együtt, majd megszerzett tapasztala-
tát felhasználva saját céget alapított.

„Amennyiben ezzel a szakmával 
magas szinten akarok foglalkozni, 
rengeteg munkára van szükség, ami 
nagyon sok fáradsággal jár. Pedig 
sokan azt gondolják, hogy a játé-
kosügynöki munka csak arra az egy 
hónapra vagy öt hétre redukálódik, 
ameddig tart az átigazolási időszak. 
Emellett ugyanis nagyon sokat kell 
mérkőzésekre utazni és játékosokat 
követni. Ez a szakma olyan, ahol a 
transzferek beszélnek a játékosügy-
nökről” – szögezte le Karda Attila. 
Mint mondta, nagyon sok játékossal 
úgy dolgozik együtt, hogy részükről 
megbízási szerződése van. Továbbá 
egyre többen keresik meg, ez pedig 
azt jelenti, hogy jól végzi a munkáját. 
Számára az a fontos, hogy a játékosok 
jó véleménnyel legyenek róla, illetve 
elégedettek legyenek, amiért mellet-
te döntöttek. Hozzátette, előre tudja, 
hogy a klubok milyen labdarúgókat 
keresnek, és igyekszik megtalálni 
a megfelelő embert egy bizonyos 
posztra. Amikor pedig nincs kint a 
meccseken, számos játékost néz meg 
videón, és elemzi őket. „Mindent 
szeretnék megtudni egy bizonyos já-
tékosról, nem csak egyszerűen az át-
igazolásával foglalkozni. Lényeges, 

hogy olyan labdarúgókat találjunk, 
akik illeszkednek a klub fi lozófi ájá-
ba, továbbá fi zetés szempontjából is 
tudjunk megegyezni velük.”

„A futballista olyan, 
mint egy kisgyerek”

Karda számára lényeges, hogy min-
den labdarúgó, akit sikerül leigazol-
ni, kitöltse a szerződés időtartamát 
a klubnál, vagy esetleg meghosszab-
bítsa megállapodását. Hangsúlyozta, 
hosszú távban gondolkodik az általa 
leigazolt játékosokkal, ezért a jövőben 
tanácsadói irodát is szeretne létrehoz-
ni, hogy segíteni tudja karrierjüket. 
„Például miután egy külföldi játékost 
Magyarországra vagy Romániába iga-
zolunk, segítek neki albérletet keres-
ni, bankszámlát nyitni. Amennyiben 
családdal érkezik, a klubbal úgy pró-
bálom megkötni a szerződést, hogy 
minden családtagnak legyen repülő-
jegye, gyerek esetén segítek óvodát, 
iskolát választani számukra. A futbal-
lista olyan, mint egy kisgyerek, akit 
mindig kell dédelgetni és vigyázni rá” 
– mutatott rá a játékosügynök.

Közölte, amikor pontosan ismeri 
a játékos igényeit, és a klubvezetők 
is beleegyeznek, könnyű megkötni 
a szerződést. A leigazolást azonban 
megnehezíti az, hogy vannak más 
ügynökök is, akik szintén próbál-
nak leigazolni egy bizonyos játékost. 
„Olyan emberekkel szeretek együtt 
dolgozni, akik elsősorban korrektek 
és közel vannak az én elképzeléseim-
hez. Ebben a szakmában elég nehéz 
megállapítani, hogy kiben lehet meg-
bízni, de úgy gondolom, hogy ebből 
a szempontból jól alakítom a karri-
eremet. Ez azonban a játékosigazo-

lásoktól függ, hiszen ha minél több 
játékost sikerül szerződtetni, egyre 
jobban megismernek. A Kisvárdá-
nál nagyon jó a kapcsolatom Révész 
Attila sportigazgatóval, aki nagyon 
elégedett a munkámmal. Az álta-
lam szerződtetett játékosok ugyanis 
hamar kezdők lettek a csapatban, 
éppen ezért azt szeretné, hogy a jö-
vőben újabb minőségi labdarúgók 
igazoljanak a klubhoz. Ha jó játéko-
sokat irányítok a csapathoz, ismét 
megkeresnek. Ez a legjobb módszere 
annak, hogy egyre jobban kidolgoz-
zam a kapcsolatrendszeremet.”

Karda számos labdarúgó szer-
ződtetését segítette elő, közülük 
kiemelte a jelenleg a Kisvárdánál 
játszó Claudiu Bumbát (korábban a 
Marosvásárhelyi ASA és a Bukares-

ti Dinamo játékosa volt) és a brazil 
támadót, Fernando Vianát, továbbá 
a Dinamo volt kapitányát, a horvát 
Antun Palicot, illetve a többszörös 
moldáv válogatottat, Igor Armașt, 
akit a Voluntari-hoz igazolt. Ugyan-
csak az ő nevéhez fűződik az FCSB-
vel 2015-ben bajnokságot nyert edző, 
Constantin Gâlcă szerződtetése a dán 
Vejle BK csapatához.

Magyarországra könnyebb 
igazolni

A játékosügynök rámutatott, a romá-
niai klubok az elmúlt időben elhíre-
sültek arról, hogy nem fi zetik ki idő-
ben a játékosokat, és a körülmények 
sem annyira jók, mint Magyarorszá-
gon, így egyre nehezebb játékosokat 

igazolni. A magyar bajnokságban 
viszont valamivel könnyebb megköt-
ni a szerződéseket, mivel a klubok 
stabilabb anyagi háttérrel rendelkez-
nek. Mint mondta, a magyar bajnok-
ság színvonala nagyon sokat nőtt, 
a csapatok egyre jobb játékosokat 
igazolnak. Az MLSZ döntésével, mi-
szerint nyártól már nem korlátozzák 
az idegenlégiósok számát, minőségi 
labdarúgók érkezésével klubszinten 
tovább fejlődik majd a magyar fut-
ball. Annak kapcsán, hogy Romániá-
ban a bajnoki mérkőzéseken kötelező 
két U21-es korosztályú játékost szere-
peltetni, Karda Attila úgy vélekedett, 
ez normális szabály lenne, ha nem 
engedélyeznék azt, hogy egyiküket 
akár egy perc után is lecserélhessék. 
Egy korosztályos labdarúgó kötelező 
jelenléte a pályán viszont teljesen 
helytálló, ami elég is lett volna, és 
nem kellett volna erőltetni a módosí-
tást. A fi atal játékosok önbizalmának 
ugyanis az nem tesz jót, ha korán le-
cserélik őket – folytatta.

Szülővárosában, Marosvásárhe-
lyen, illetve Szatmárnémetiben, ahol 
korábban a helyi Olimpia klubelnö-
ke volt, sincsenek már meghatározó 
csapatok a hazai labdarúgásban, 
mindkét helyen az anyagi támogatás 
megvonása jelentette a klubok vissza-
léptetését. Karda Attila szerint mind 
a két városnak legalább a másodosz-
tályban kellene legyen labdarúgócsa-
pata, mivel nagy focihagyományok-
kal rendelkeznek, az ottani szurkolók 
pedig rajonganak a futballért. „Saj-
nos a román labdarúgásban az ön-
kormányzatok tartják fenn a klubok 
nagy részét, és ha megvonják a támo-
gatást, akkor egyszerűen eltűnnek a 
csapatok. Amikor ugyanis a politika 
beleszól a futballba, annak nem lehet 
jó vége, a két dolgot külön kellene vá-
lasztani egymástól” – mondta. Ehhez 
képest Magyarországon egyre több az 
olyan üzletember, illetve olyan cégek 
vannak, amelyek rengeteg pénzzel 
támogatják a csapatokat, ezért vala-
milyen szinten nagyobb anyagi biz-
tonság van a kluboknál.

Gondosan alakítja karrierjét
Karda Attila marosvásárhelyi származású játékosügynökkel beszélgettünk

• Karda Attila lab-
darúgóként sérülés 
miatt nem tudott ma-
radandót alkotni, de a 
játékosügynöki szak-
mában kiteljesedett a 
karrierje. A 38 éves, 
marosvásárhelyi szár-
mazású szakember az 
elmúlt években szá-
mos futballista szer-
ződtetését segítette 
elő Magyarországon 
és Romániában. El-
mondása szerint az 
utóbbi időben egyre 
több játékos keresi 
meg, ez pedig azt je-
lenti, hogy jól végzi a 
munkáját.
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Az egyik leigazolt játékossal, 
a Kisvárdánál játszó brazil Fernando Vianával




