
 
 

   

                   

 

                     

 
                                                                                                                                                          

Budapest, 2020.09.21. 

 

ÚJ OPERATÍV IGAZGATÓ A BNP 

PARIBAS REAL ESTATE 

MAGYARORSZÁGNÁL 
 

2020. szeptember 1-től Czimer László látja el a BNP Paribas Real Estate Magyarország 

Property Management és Project Management osztályának irányítását. 
 

Operatív igazgatóként László hatáskörébe tartozik a BNP Paribas Real Estate Magyarország által kezelt iroda, retail 

illetve logisztikai ingatlanokból álló - közel 300.000 m2-es portfólió ingatlankezelési szolgáltatásaink irányítása, 

valamint a CAPEX, illetve bérleményi kialakítások lebonyolítását lefedő Project Management divízió vezetése. 

 

László 2019 első negyedévében csatlakozott a BNP Paribas Real Estate magyarországi leányvállalatához, ahol 

Portfolió Managerként egy 9 irodaépületből álló, 140.000 m2 területű ingatlan portfólió kezelését látta el sikeresen 

csapatával. Ezt megelőzően – többek között - a WestEnd bevásárlóközpont üzemeltetési, később bérlőkapcsolati 

vezetője volt. Korábban különböző vezetői pozíciókban tevékenykedett projektmenedzsment, fejlesztési és 

beruházási projektek felügyelete, épületautomatizálás, valamint professzionális bérlő és ügyfélkezelés területén. 

 

“Izgalmas kihívásnak tartom az előttem álló időszakot, melyben a dinamikusan fejlődő Property Management, illetve 

Project Management üzletágunk komplex, egyben kihívásokkal teli feladatokat tartogat számomra. Úgy vélem 

egyetlen projekt, vagy ingatlan sem működhet megfelelően minőségi szakmai irányítás nélkül, aminek szellemében 

célom, hogy mérnöki hátteremmel, valamint az ingatlankezelés, üzemeltetés és projektmenedzsment területeken 

szerzett tapasztalataimmal tovább erősítsem eredményes működésünket.” – hangsúlyozta Czimer László. 

 

“László kinevezésével egy tapasztalt Operatív vezetővel erősítjük mind a Property Management, mind a Project 

Management divíziónkat. Ügyfélközpontú hozzáállása, kiváló problémamegoldó képessége, valamint az elmúlt 20 

évben szerzett műszaki tapasztalata, - úgy gondolom - értékes szakmai támogatást biztosít mind ügyfeleink, mind a 

csapatunk számára.” – mondta el Favari Henrik a BNP Paribas Real Estate Magyarország vezérigazgatója. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 A BNP Paribas Real Estate-ről 

 
A BNP Paribas Real Estate, az egyik vezető nemzetközi ingatlanszolgáltató, széleskörű szolgáltatásokat kínálva ügyfelei 

részére, amelyek lefedik az ingatlan teljes életciklusát: ingatlanfejlesztés, tranzakciók, tanácsadás, értékbecslés, 

ingatlankezelés és befektetéskezelés. 

 

A BNP Paribas Real Estate globális szinten 34 országban, mintegy 211 irodával, 5400 alkalmazottal rendelkezik. 17 teljes 

tulajdonú és 17 Allaince partneren keresztül, összesen mintegy 7000 szakemberrel szolgálja ki ügyfelei igényeit. 

 

A BNP Paribas Real Estate a BNP Paribas leányvállalata. 

Kövessen minket itt is:          

 

 

További információ: www.realestate.bnpparibas.com   

Twitter: @BNPPRE_PL 

Real estate for a changing world 

 

http://www.realestate.bnpparibas.com/
https://twitter.com/BNPPRE_PL


 
 

   

                   

 

                     

 
                                                                                                                                                          

 

 
  

  

 

Sajtókapcsolat: 

 

JUSTYNA MAGRZYK-FLEMMING  - Tel: +48 22 653 44 00 Mobil : +48 511 155 274 - justyna.magrzyk-flemming@realestate.bnpparibas 
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