
 
 

   

                   

 

                     

 
                                                                                                                                                           

 

Parijs – Amsterdam , 21 februari 2022 
 

 
 

BNP PARIBAS REAL ESTATE BENOEMT CSONGOR 
CSUKÁS TOT HOOFD PROPERTY MANAGEMENT IN 
EUROPA 
 

BNP Paribas Real Estate heeft Csongor Csukás aangesteld als Head of Property Management 

in Europa. Hij neemt het stokje over van Lauric Leclerc, die eind maart vertrekt. 

 

Csongor breidt de reikwijdte van zijn verantwoordelijkheden 

vanuit Frankrijk uit naar de Europese activiteiten van de Groep, 

die meer dan 46 miljoen m² vastgoed in heel Europa 

vertegenwoordigd. In het bijzonder zal hij de taak krijgen om 

de prestaties van de business line Property Management op 

pan-Europees niveau te verbeteren in overeenstemming met 

het strategisch plan 2022-2025 van BNP Paribas Real Estate. 

 

BNP Paribas Real Estate Property Management zet daarom 

zijn "Human Estate"-strategie voort, waardoor mensen 

centraal komen te staan in het bedrijf en de rol van de 

vastgoedbeheerder helpen transformeren. Deze aanpak 

maakt gebruik van de collectieve intelligentie van de teams, 

een vertrouwens- en adviesrelatie met klanten, evenals 

grondige kennis en beheer van gebouwen, met name via Property Data Insight, een innovatieve 

tool voor datavisualisatie en real-time asset benchmarking. 

 

"Dankzij hun spilfunctie bij investeerders en gebruikers zijn vastgoedbeheerders belangrijke 

spelers in de vastgoedketen. Gezien de voortdurende veranderingen in het gebruik en in ons 

beroep, ben ik ervan overtuigd dat Csongor in staat zal zijn om de teams te leiden om de 

flexibiliteit en operationele excellentie te bereiken die onze klanten zoeken," zegt Thierry Laroue-

Pont, Chief Executive Office van BNP Paribas Real Estate. 

 

“Op het gebied van vastgoedbeheer vervagen de grenzen binnen Europa en het Verenigd 

Koninkrijk, het aanbieden van een totaaloplossing is daarom noodzakelijker dan ooit tevoren. 

Csongor heeft de afgelopen jaren bewezen in staat te zijn zich te verplaatsen in de veranderende 

marktdynamiek en behoeften van onze opdrachtgevers en daarop geanticipeerd door het 

versneld implementeren en ontwikkelen van innovatieve usercentric data - en management 

systemen. Hierdoor zijn wij goed geoutilleerd om op Pan Europese schaal en ook lokaal het 

verschil te blijven maken voor onze opdrachtgevers.” Aldus Michiel Campagne, Director 

Property Management van BNP Paribas Real Estate Advisory Nederland. 
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De 43-jarige Csongor Csukás begon zijn carrière in 2002 bij BFM Ltd, een dochteronderneming 

van PBW Hungary SA, lid van de AEW Europe Group. Hij was daar managing director tussen 

2004 en 2008 en werd vervolgens plaatsvervangend CEO van PBW Hongarije van 2008 tot 2010. 

Daarna trad hij in dienst bij BNP Paribas Real Estate als Managing Director voor Hongarije, 

Roemenië en Tsjechië. Later werd hij in 2014 benoemd tot Head of International Property 

Management en in 2018 tot Chairman of BNP Paribas Real Estate Property Management France. 

 

Csongor is afgestudeerd aan de Budapest University of Technology and Economics en ook aan 

de Corvinus University of Budapest. Hij heeft een Master's degree in East-West Industrial Project 

Management van de Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Arts et Métiers ParisTech). 

Naast zijn werk voor BNP Paribas Real Estate is Csongor Csukás lid van de RICS (Royal Institution of 
Chartered Surveyors) en de CPAI (Club des Partenaires et Acteurs de l'Immobilier). Sinds 2020 is hij 
ook voorzitter van APROMA (Vereniging van Vastgoedbeheerders). 
  

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 
 

About BNP Paribas Real Estate 
BNP Paribas Real Estate, one of the leading international real estate providers, offers its clients a comprehensive range of services that 

span the entire real estate lifecycle: Property Development, Transaction, Consulting, Valuation, Property Management and Investment 

Management. With 7,400 employees, BNP Paribas Real Estate supports owners, leaseholders, investors and communities thanks to its 

local expertise across 32 countries (through its facilities and its Alliance network) in Europe, the Middle-East and Asia. BNP Paribas Real 

Estate, as part of the BNP Paribas Group. 

 

 

Follow us on           

For more information: www.realestate.bnpparibas.com   

Twitter: @BNPPRE 

Real Estate for a changing world 
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