
 
 
 

Bővült a HB Reavis hazai bérbeadási csapata 
 
Budapest, 2016. május 5. – A HB Reavis örömmel jelenti be bérbeadási csapatának 
bővülését: Kistamás Ágnes (30) szenior bérbeadási menedzserként a napokban 
csatlakozott a vállalathoz. A tapasztalt szakember felvételére a cégcsoport intenzív 
terjeszkedése miatt volt szükség, akinek a jövőbeni nagyszabású fejlesztések 
bérbeadásában kulcsszerepe lesz.  
 
Kistamás Ágnes több mint kilenc éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, a HB Reavis-hez 
közvetlenül a CBRE ingatlan-tanácsadó ügynökségtől érkezett, ahol számos elismert 
nemzetközi és hazai nagyvállalat bérbeadó- és bérlőképviseletét látta el. Az évek során több 
tízezer négyzetméternyi terület bérbeadását, szerződések hosszabbítását és újratárgyalását 
bonyolította le, köztük egy magyarországi nagyvállalat 11,000 négyzetméteres irodabérleti 
hosszabbításában működött közre. Ágnes szakmai karrierjét 2007-ben, még egyetemi 
tanulmányai mellett kezdte a CBRE budapesti irodájában, 2009-ben ugyanott az iroda 
bérbeadási csapat tagja lett. Szakmai rátermettségét az évek során folyamatos előléptetések 
bizonyították.  
 
„Nagy öröm számunkra, hogy Ágnest a csapatunkban üdvözölhetjük. Arra törekszünk, hogy 
az ingatlanpiac legkiválóbb szakembereivel együtt dolgozva, a HB Reavis vezető pozícióba 
kerüljön Magyarországon is. Biztos vagyok abban, hogy Ágnes széles körű tapasztalata 
nagymértékben elősegíti mind a Váci úti irodafolyosó szívében megvalósuló, 136,500 
négyzetméternyi bérbeadható területtel rendelkező fejlesztésünk, valamint további elkészítés 
alatt álló projektjeink bérbeadását. A megnövekedő fejlesztési tevékenységünkkel 
összhangban a magyarországi csapat létszámát év végéig várhatóan megduplázzuk” - 
mondta Radnóty Zoltán, a HB Reavis Csoport magyarországi ügyvezetője. 
 
/VÉGE/ 

 
A HB Reavis Csoportról 
 

A HB Reavis ingatlanfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi csoport, melyet 1993-ban alapítottak Pozsonyban. Fő 
piacai közé tartozik a közép- és kelet-európai régió (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország), az 
Egyesült Királyság és Törökország. A csoport által eddig felépített korszerű irodaépületek, bevásárló- és 
szórakoztató központok, valamint logisztikai létesítmények összesített alapterülete mintegy 871 000 négyzetmétert 
tesz ki; emellett újabb 1,12 millió négyzetméternyi fejlesztés már a tervezési, engedélyeztetési vagy építési 
szakaszban jár. A HB Reavis teljes körűen integrált üzleti modell alapján végzi tevékenységét, mely a fejlesztést, 
az építést, az ingatlankezelést és a beruházáskezelést egyaránt magában foglalja. A csoport mérlegfőösszege 2,1 

milliárd euró, eszközeinek nettó értéke pedig 1,2 milliárd euró.  A több mint 500 szakemberrel rendelkező HB Reavis 
egyike Európa piacvezető kereskedelmi ingatlanfejlesztő vállalatainak. A HB Reavis erős piaci pozícióját 
alátámasztja a UK Poperty Award „A legjobb irodaház építészet 2015” díj elnyerése a 33 Central épületért, valamint 
CEE Quality Award „Az év fejlesztője 2015-ben” kategória elnyerése. Bővebb információért látogasson el a 
http://www.hbreavis.com weboldalra. 
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