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KARDA ATTILA MAROSVÁSÁRHELYI SZÁRMAZÁSÚ JÁTÉKOSÜGYNÖKKEL BESZÉLGETTÜNK

Gondosan alakítja karrierjét
Karda Attila labdarúgóként 
sérülés miatt nem tudott mara-
dandót alkotni, de a játékosügy-
nöki szakmában kiteljesedett a 
karrierje. A 38 éves, marosvá-
sárhelyi származású szakember 
az elmúlt években számos 
futballista szerződtetését 
segítette elő Magyarországon 
és Romániában. Elmondása 
szerint az utóbbi időben egyre 
több játékos keresi meg, ez 
pedig azt jelenti, hogy jól végzi 
a munkáját.

 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

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

kadnia 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 
szerinte azt jelenti, hogy jól végzi a 
munkáját. Számára az a fontos, hogy 
a játékosok jó véleménnyel legyenek 
róla, illetve elégedettek legyenek, 
amiért mellette döntöttek. Hozzátet-
te, előre tudja, hogy a klubok milyen 
labdarúgókat keresnek, és igyek-
szik megtalálni a megfelelő embert 
egy bizonyos posztra. Amikor pedig 
nincs kint a meccseken, számos játé-

kost néz meg videón, és elemzi őket. 
„Mindent szeretnék megtudni egy bi-
zonyos játékosról, nemcsak egysze-
rűen az átigazolásával foglalkozni. 
Lényeges, hogy olyan labdarúgókat 
találjunk, akik illeszkednek a klub 
fi lozófi ájába, továbbá fi zetés szem-
pontjából is tudjunk megegyezni ve-
lük” – magyarázta.

 Dédelgetett futballisták
Karda számára lényeges, hogy min-
den labdarúgó, akit sikerül leigazol-
ni, kitöltse a szerződés időtartamát a 
klubnál, vagy esetleg meghosszab-
bítsa megállapodását. Hangsúlyozta, 
hosszú távon 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 elképzelése-
imhez. Ebben a szakmában elég ne-
héz megállapítani, hogy kiben lehet 
megbízni, de úgy gondolom, hogy 
ebből a szempontból jól alakítom a 
karrieremet. Ez azonban a játékos-
igazolásoktól függ, hiszen ha minél 
több játékost sikerül szerződtetni, 
egyre jobban megismernek. A Kis-
várdánál nagyon jó a kapcsolatom 
Révész Attila sportigazgatóval, aki 
nagyon elégedett a munkámmal. 
Az általam szerződtetett játékosok 
ugyanis hamar kezdők lettek a csa-
patban, éppen ezért azt szeretné, 
hogy a jövőben újabb minőségi lab-
darúgók igazoljanak a klubhoz. Ha jó 
játékosokat irányítok a csapathoz, is-
mét megkeresnek. Ez a legjobb mód-

szere annak, hogy egyre jobban 
kidolgozzam a kapcsolatrendszere-
met” – mondta.

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 válogatott Igor Armașt, akit 
a Voluntari-hoz igazolt. Ugyancsak 
az ő nevéhez fűződik az FCSB-vel 
2015-ben bajnokságot nyert edző, 
Constantin Gâlcă szerződtetése a 
dán Vejle BK csapatához.

 Előtérben Magyarország
A játékosügynök rámutatott, a ro-
mániai klubok az elmúlt időben 
elhíresültek arról, hogy nem fi zetik 
ki időben a játékosokat, és a körül-
mények sem annyira jók, mint Ma-
gyarországon, így egyre nehezebb 
játékosokat igazolni. A magyar baj-
nokságban viszont valamivel köny-
nyebb megkötni a szerződéseket, 
mivel a klubok stabilabb anyagi 
háttérrel rendelkeznek. Mint mond-
ta, a magyar bajnokság színvonala 
nagyon sokat nőtt, a csapatok egy-
re jobb játékosokat igazolnak. Az 
MLSZ döntésével, miszerint nyártól 
már nem korlátozzák az idegenlégi-
ósok számát, minőségi labdarúgók 
érkezésével klubszinten tovább fej-
lődik majd a magyar futball. An-
nak kapcsán, hogy Romániában a 
bajnoki mérkőzéseken kötelező két 
U21-es korosztályú játékost szere-
peltetni, Karda Attila úgy véleke-
dett, ez normális szabály lenne, ha 
nem engedélyeznék azt, hogy egyi-
küket akár egy perc után is lecserél-
hessék. Egy korosztályos labdarúgó 
kötelező jelenléte a pályán viszont 
teljesen helytálló, ami elég is lett 
volna, és nem kellett volna erőltetni 
a módosítást. A fi atal játékosok ön-
bizalmának ugyanis az nem tesz jót, 
ha korán lecserélik őket – folytatta.

Szülővárosában, Marosvásárhe-
lyen, illetve Szatmárnémetiben, 
ahol korábban a helyi Olimpia klub-
elnöke volt, sincsenek már megha-
tározó csapatok a hazai labdarú-
gásban, mindkét helyen az anyagi 
támogatás megvonása jelentette a 
klubok visszaléptetését. Karda Atti-
la szerint mind a két városnak lega-
lább a másodosztályban kellene le-
gyen labdarúgócsapata, mivel nagy 
focihagyományokkal rendelkeznek, 
az ottani szurkolók pedig rajonga-
nak a futballért. „Sajnos a román 
labdarúgásban az önkormányzatok 
tartják fenn a klubok nagy részét, és 
ha megvonják a támogatást, akkor 
egyszerűen eltűnnek a csapatok. 
Amikor ugyanis a politika beleszól a 
futballba, annak nem lehet jó vége, 
a két dolgot külön kellene válasz-
tani egymástól” – mondta. Ehhez 
képest Magyarországon egyre több 
az olyan üzletember, illetve olyan 
cégek vannak, amelyek rengeteg 
pénzzel támogatják a csapatokat, 
ezért valamilyen szinten nagyobb 
anyagi biztonság van a kluboknál.

 » „Olyan 
emberekkel 
szeretek együtt 
dolgozni, akik 
elsősorban 
korrektek, és 
közel vannak az 
én elképzelése-
imhez. Ebben a 
szakmában elég 
nehéz megállapí-
tani, hogy kiben 
lehet megbízni, 
de úgy gondo-
lom, hogy ebből 
a szempontból 
jól alakítom a 
karrieremet. Ez 
azonban a játé-
kosigazolásoktól 
függ, hiszen 
ha minél több 
játékost sikerül 
szerződtetni, 
egyre jobban 
megismernek” – 
vélekedett Karda 
Attila

 » RÖVIDEN

Gólzáporos mérkőzésen 
gyűjtött pontokat a Fradi
A Ferencváros élvonalbeli labda-
rúgócsapata 5-0-ra legyőzte hazai 
pályán a Kaposvárt a magyaror-
szági bajnokság 25. fordulójában. 
Ugyancsak szombaton nyert 5-1-re a 
Kisvárda is a Honvéd vendégeként, 
miközben a Mezőkövesd–Puskás 
Akadémia 0-0-ra, az Újpest–Paks 
1-1-re, a Debrecen–Zalaegerszeg 
0-3-ra, a Fehérvár–Diósgyőr talál-
kozó pedig 1-1-re végződött. Ezeket 
a mérkőzéseket mind zárt kapuk 
mögött rendezték, de a játékosok 
tegnap közösen szólaltak fel annak 
érdekében, hogy a többi európai 
bajnokság mintájára az NB1-et is 
függesszék fel a koronavírus-jár-
vány miatt. Az összetettben 23 le-
játszott mérkőzéssel a Ferencváros 
vezet. 53 pontja van. Mögötte a Fe-
hérvár 25 összecsapáson 50, a Me-
zőkövesd pedig 45 pontot gyűjtött. 
A kieső helyeken a Zalaegerszeg és 
a Kaposvár tanyázik. Az NB1-ben 
a kontinensen zárt kapuk mögött 
futballoznak még Oroszországban, 
Ukrajnában, Törökországban, Szer-
biában és Fehéroroszországban.
 
Aranyéremmel búcsúzott 
Martin Fourcade
A franciaországi Martin Fourcade 
nyerte meg hétvégén a sílövő-vi-
lágkupának a fi nnországi Kont-
iolahtiban rendezett üldözéses 
versenyét, és ezáltal aranyérem-
mel zárta pályafutását. Pénteken 
ugyanis bejelentette, hogy 31 éve-
sen elbúcsúzik a versenysporttól. 
Öt olimpiai bajnoki cím mellett 
rekordot jelentő hét összetett 
világkupa-győzelmet szerzett, a 
nyolcadikról két ponttal lema-
radt. Az idei szezon végén előtte 
a norvég Johannes Bö végzett az 
élen a férfi mezőnyben, miközben 
a nők összetettjében az olasz 
Dorothea Wierer vehette át a 
serleget.
 
Sébastien Ogier nyerte 
a mexikói „csonka” ralit
A hatszoros világbajnok Sébasti-
en Ogier nyerte meg szombaton 
a ralivilágbajnoki sorozat (WRC) 
szezonbeli harmadik versenyét, 
amelyet Mexikóban rendeztek. A 
futam a tervezett négy helyett há-
rom szakasz után véget ért, mivel 
a szervezők közölték: a korona-
vírus-járvány miatt életbe lépett 
utazási korlátozások nem teszik 
lehetővé a folytatást. „Szíveseb-
ben ünnepeltem volna más körül-
mények között az első győzelme-
met a Toyotával” – jelentette ki a 
36 éves francia pilóta, hozzátéve, 
eleve le kellett volna mondani a 
viadalt a járvány miatt. Az MTI 
beszámolója alapján a második 
helyen a címvédő észt Ott Tänak 
végzett. Ogier az összetettben is 
élen áll. A rali-vb következő futa-
ma április 23–26-án Argentínában 
lesz. A Román Motorsportszövet-
ség a hónap végéig felfüggesz-
tette a versenyeit, ugyanakkor a 
ralibajnokság szezonnyitó bu-
kovinai futamát április 24–25-ről 
június 5–6-ra halasztotta. Ennek 
következtében az idényt a május 
első hétvégéjére tervezett Hargita 
Gyöngye Rali nyitja majd, hogy 
utána az aradi viadalon folytatód-
jon a pontvadászat. Játékosból ügynök. Karda Attiláról a transzferek „beszélnek”




