
 
 
 
 
 

Tóth Mariann lett a HB Reavis magyarországi bérbeadási 
igazgatója 

 
Budapest, 2015. november 9. –Tóth Mariannt nevezte ki a HB Reavis Hungary Kft. 
bérbeadási igazgatójává. A vállalat a HB Reavis Csoport tagja, amely Kelet-Közép-
Európa vezető ingatlanfejlesztője. Bérbeadási igazgatóként a partnerekkel való 
hosszútávú kapcsolatokért, a bővülő szakmai csapat irányításáért, az innovatív 
ingatlanpiaci megoldások magyarországi bevezetéséért, valamint az ügyfelek számára 
személyre szabott irodai megoldások kialakításáért felel. 
 
Tóth Mariann több mint tizenkét éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az értékesítés és az 
ingatlanpiac területén, valamint számos elismert nemzetközi vállalatnál töltött be vezetői 
pozíciókat karrierje során. Mariann, 2012 augusztusában csatlakozott a HB Reavis 
bérbeadásért felelős csapatához Budapesten, és az ebben a pozícióban végzett munkájának 
meghatározó szerepe volt a Váci Corner Offices sikeres bérbeadásában.  
 
Mielőtt a HB Reavis Csoporthoz csatlakozott, a Colliers International nemzetközi 
ingatlanügynökség bérbeadásért felelős csapatának tanácsadójaként tevékenykedett, ahol a 
partnerkapcsolatok kialakításáért és fenntartásáért, valamint a bérlői szerződések és üzleti 
feltételek megvitatásáért felelt. Korábban, a New York Palace Boscolo és a Danubius Hotel 
Csoport vállalatoknál értékesítési vezető pozíciókat töltött be. Diplomáját a Budapesti 
Gazdasági Főiskola szállodaipar és turizmus szakán szerezte meg.  
 

„Mariann kulcsfontosságú szerepet játszott első budapesti fejlesztésünk, a Váci Corner Offices 
sikeres bérbeadásában. Meggyőződésünk, hogy bérbeadási igazgatóként hatékonyan fogja 
vezetni a bővülő részleget, és csapatával kiemelkedő eredményeket fog elérni a jövőre 
kezdődő, ikonikus, több ütemben felépülő, összesen 120 ezer négyzetméter területű 
irodafejlesztésünk bérbeadásában” – mondta Radnóty Zoltán, a HB Reavis magyarországi 
ügyvezetője. 
 
 
A HB Reavis Hungary vállalatról  
A HB Reavis Hungary a HB Reavis Csoport tagja, piacvezető ingatlanfejlesztő vállalat, amely 2007 óta 
van jelen a magyar piacon. Az HB Reavis Csoport Magyarország mellett Szlovákiában, 
Lengyelországban, Csehországban, az Egyesült Királyságban valamint Törökországban van jelen, több 
mint 440 szakembert foglalkoztat. A vállalat 1993-as megalakulása óta számos sikeres projektet tudhat 

magáénak irodai, kereskedelmi és logisztikai területen, több mint 820 000 négyzetméter bruttó 
bérbeadható terület kiépítésével, valamint további 1 millió négyzetméternyi terült fejlesztése áll az 
engedélyezési vagy építési szakaszban. A HB Reavis Csoport több mint nettó 1,024 millió euró tőkével 
rendelkező vállalat, 1,83 milliárd euró értékű portfoliót kezel, integrált üzleti modellje egyesíti a 
fejlesztést, építést, vagyonkezelést és a befektetések kezelését is. További információ a HB Reavis 
Csoportról: www.hbreavis.com 

 
 
További információk: 

Dávid Lilla 
Grayling 
+266-7833 
lilla.david@grayling.com 

Hegedűs Fanni 
Grayling 
+266-7833 
fanni.hegedus@grayling.com 

 


