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n  A mai értéken számolt 53,9 milliárd forint árbevételből  
– 10,2 milliárd forint üzemi eredményt,  
– 6,1 milliárd forint osztalékot termelt. 

 
n  Ingatlanvagyonát 3 milliárd forinttal növelte.

n Éves árbevétele 2 milliárd forint.

n 3 500 db városi tulajdonú bérlakást kezel.

n   Bérbe ad mintegy 500 db helyiséget, köztük a legszebb belvárosi üzleteket.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. kiemelkedően teljesítő tagvállalata
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n 1993. Új törvény születik, amely vételi jogot 
ad az önkormányzati tulajdonú üzletek bérlői 
részére. A nem kárpótlás jellegű privatizáció 
megfosztotta volna Debrecent a nyereséggel 
bérbe adható vagyonától – ahogy ez sok más 
város esetében meg is történt.

A vagyon megőrzésének érdekében az üz-
letállományt kivonták a város tulajdonából, és 
a Debreceni Gazdaságfejlesztési Kft.-ből átne-
vezett Cívis Ház Kft. tulajdonába adták. A szűk 
határidő miatt néhány nap alatt kellett a teljes 
jogi folyamatot végigvinni. Az apportálásban 
a legfontosabb szerepe Sásdi Andrásnak és 
Takács Lászlónak volt, Kemény-Beke Ádámné 
az apportlistát állította össze. Az apportálást 
még évekkel később is bíróság előtt kellett 
megvédeni, melyben döntő szerepe volt 
dr. Mancsinszky Lászlónak és dr. Dobrossy 
Istvánnak.

Végeredményben ezzel a város tulajdo-
nában maradt gyakorlatilag a teljes üzletál-
lomány, és a védett területek legértékesebb 
bérházai.

n 1994. január 25.
A Cívis Ház Kft.-t bejegyezte a Cégbíróság. 
A huszonegy fővel létrejött kft. ügyvezetője 
Gondola Zsolt, gazdasági igazgatója Erdei 
Edit. A cég tulajdonába kerül az előbb emlí-
tett ingatlanvagyon. A szokatlanul újszerű, dr. 
Porcsalmy Sándor nevéhez fűzhető vagyon-
kezelési szerződésben feladatául kapja sok 
üzlet és 13 000 bérlakás lakásgazdálkodását 
is. A műszaki kezelést ekkor még a Dészol Rt. 
közel 400 fős létszámmal alvállalkozóként 
végzi.

n 1996. július 1.
A kft. részvénytársasággá alakul.

n 1999. szeptember 30.
A Dészol Rt. beolvadásával egységesedik az 
ingatlanok kezelése, tehát a bérbeadás, az ér-
tékesítés és a műszaki karbantartás. Ezzel egy 

időben megindul a tevékenységek kiszervezé-
se és a radikális létszám-racionalizálás.

n 2000. január
Új fejezet a város gazdasági szervezésé-
ben: 2000 év elején elkezdődik a Debreceni 
Vagyonkezelő Zrt. – közismert nevén Holding 
–, szervezetének előkészítése, melyben már 
a leendő vezetők is szerepet kapnak. Erre az 
időszakra veszi át a Cívis Ház irányítását Nyíri 
László, aki a fél évvel később megalakult DV 
Rt. vezérigazgatója lesz. Őt váltja Kováts Ákos, 
aki ezután hét évig vezette a céget.

n 2000–2007. 
A Cívis Ház Zrt. folyamatosan bővíti tevékeny-
ségét, tudatos város-rehabilitációba kezd. Ezzel 
párhuzamosan folytatja egyes feladatainak 
kiszervezését, miközben profilját műszaki terve-
zéssel és beruházással bővíti. Átalakul a belvá-
ros épületállománya, és felépül a Malom köz. 

n 2007. április 1.
A vezérigazgatói feladatokat Nyíri László veszi 
át. A cég felépít két korábban előkészített 
beruházást, a Piac utcai inkubátorházat és a 
ma ÉARFÜ irodaházként ismert épületet az 
Antall József utcán.

n 2011. május 1.
A régi-új cégvezető Kováts Ákos, aki ezzel 
párhuzamosan a három éve elkezdett városi 
főépítészi feladatokat is ellátja. A piaci kör-
nyezet radikális változása miatt a hangsúly a 
piacok megőrzésére, a színvonal és az árbe-
vétel megtartására és egy teljesen új típusú 
üzletpolitikára tevődik.

n 2014. 
A gazdasági válság ellenére a Cívis Ház Zrt. 
változatlanul legfontosabb szereplője a debre-
ceni ingatlan- bérbeadási piacnak, és a DV Zrt. 
kulcsfontosságú cégei közé tartozik.

Értéket őrzünk,
értéket teremtünk 

AZ ÉRTÉK 
A VÁROS ÉLETÉBEN NEM CSUPÁN VAGYON, 

DE 
HAGYOMÁNY, FEJLŐDÉS, ESZTÉTIKA ÉS KULTÚRA. 

A következőkben tevékenységünkből mutatunk be 
néhány példát.

Egy kis történelem
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A bérlakásállomány két jellemző részre 
tagolódik. A lakótelepek lakásai a szokásos 
bérbeadási folyamatban működnek, ellen-
ben a belváros udvaros épületei egészen 
sajátos odafigyelést igényelnek. A debreceni 
belváros problémája a közelmúlt történelmé-
ből adódott. A módos polgárság cívisházait 
politikai okok miatt szétdarabolták, szociális 
bérlakásoknak adták ki. Ennek következtében 
a belváros ingatlanai elértéktelenedtek, az 
épületek tönkrementek, a lakosság összeté-
tele is megváltozott. A nagyméretű telkeken 
pusztuló, komoly anyagi veszteséget is okozó 
bérlakások felszámolása a belvá-
ros megúju-

lásának alapfeltétele volt. Az ezredforduló 
stílszerűen fordulópont volt a belvárosi lakás-
gazdálkodásban is. A cég felismerte az ilyen 
ingatlanokban rejlő lehetőséget, és megkezdte 
a legsúlyosabb gócpontok felszámolását. A 
telkekre a saját építészei terveket készítettek, 
és így az ingatlanokat nyereséggel tudta 
értékesíteni, miközben a zavaró romok helyett 
korszerű épületek születtek. A folyamat mára 
szinte befejeződött, eredménye egy megújult, 
felértékelődött városközpont.

Darabos u. 41-43-45.Darabos u. 41-43-45.

Zöldfa u. 16. – A tiszta udvar rendes ház 
többszörös győztese.Zöldfa u. 16.

Hadházi u. 27.Hadházi u. 27.

Legendás Napló-cikk, 
amely a jogcím nélküli bérlők 

kiköltöztetéséről és a lepusztult állapotok  
felszámolásáról tudósít.  

Ez a folyamat eredményezte a belváros felértékelődését. 

Lakásgazdálkodás
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A belváros szerkezetének megváltoztatása

Debrecenről közismert, hogy egy utcás 
város volt. Ez abból adódott, hogy a Piac 
utcán kívül alig voltak üzletek. A cég 
elindított egy folyamatot, melynek ered-
ménye, hogy a belváros ma már a Hal köz 
vonalától a Batthyány utcáig terjed. 

A Cívis Ház Zrt. elsőként a Kossuth 
utcán alakított ki új üzleteket, a MTESZ 
részére irodát vásárolt, hogy a Kossuth 
utcai ún. Technika Háza földszintjére is 
üzletek kerülhessenek. 

Felújította a Simonffy utca szépséges 
ikerhomlokzatát, visszaépítette  
a sarkokra az épület eredeti tornyait.  
Ezzel értelmet nyert az utca sétálóöve-
zetbe való bevonása, amely a Hal köz 
térré alakításával kapott koronát, és adott  
a városközpontnak sajátos hangulatot. 

Az Arany János u. 8. szám meg-
építésével elindította a Piac utcával 
párhuzamos másodlagos sétálótengely 
kialakítását.

Hal köz – A Hal köz belső sarka  
a Vasudvar beépítésével összeköttetésbe 

került a Bajcsy-Zs. utcával.

Simonffy u. 1-2. – Városi ikerbérházak – A felújítás lehetővé tette a sétálóövezet kiterjesztését. 
A városmag ma a Hal közig tart. Cél, hogy elérje a kiskörutat.

Kossuth u.  8. – A Technika Háza alján 
lepusztult irodák voltak,  

most szép üzletek. 

Piac u. 68. – A Városi Könyvtár 
áthelyezésével életre kelt  
a Batthyány utca sarka is.

Városfejlesztés

Batthyány u. 1.
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Komoly figyelmet kell fordítani az épüle-
tek megjelenésére, mert az alapvető esz-
tétikai igényességen túl a homlokzatok 
állapota visszahat a vásárlási kedvre, az 
üzletek elvárható minőségére, forgalmá-
ra, végső eredményként pedig  
a bérbeadásból adódó bevételekre. 

Számtalan homlokzatrekonstrukció, 
funkcióváltás történt a Cívis Ház Zrt. 
finanszírozásában, új portálszerkezetek 
is készültek. Ezzel párhuzamosan a cég 
szerződésben írta elő bérlőinek a cégtáb-
lák, kirakatok rendben tartását.

Épületrekonstrukciók

Piac u. 22. – Felújított homlokzat és iparművészeti értéket képviselő portálszerkezet

Csapó u. 19. – Felújítás után Piac u. 19. – Felújítás utánPiac u. 19.Csapó u. 19.
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 A Cívis Ház Zrt. által kezelt ingatlanok 
közül jó néhány városfejlesztési terüle-
tekbe esett. Az új kiskörút (Antall József 
utca) nyomvonalán lévő bérlakásokat ki 
kellett üríteni, a bérlőknek térítést fizetni 
vagy másik lakást adni. Hasonlóan kellett 
eljárni a funkcióváltásra javasolt lakások 
esetében is. Ilyenek a Medgyessy sétány 
villái, a Piac utcai inkubátorház, és más 
olyan lakások, amelyekből iroda vagy 
üzlet lett.

A karácsonyi vásár sátortábora 
helyett a Cívis Ház új pavilonokat gyár-
tatott. Átvette a vásár szervezését és azt 
is megválogatta, milyen portéka kerülhet 
a pultokra. Az igényesség igényességet 
szült, mára a sátorok a bóvli iránti keres-
let híján a Petőfi térről is kiszorultak.

A Piac utca oldalirányú kiterjeszté-
sével a kapualjakból nyitott kis üzletek 
váltak.

Karácsonyi vásár Arany J. u. 8.

Irodaház az új kiskörúton – Az egymilliárd forintot érő irodaház  
az új utca meghatározó eleme, a Cívis Ház Zrt. saját ingatlanfejlesztése

Táblabíróság – Parkolóját is  
a Cívis Ház építettePiac u. 30-32.

Városrendezés
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Piac u. 77. – Cívis Inkubátorház

Széchenyi u. 31. – Irodaház Malom köz – 170 lakás

Ingatlanfejlesztés

Malom köz – A társaság 2003-ban 
megvásárolta a DMJV-től a Malom köznél 
hosszú ideig üresen álló területet.  
A kis utcákra sorházakat és társasháza-
kat terveztetett, a telkeket különleges 
szerződéses feltételekkel értékesítette. 
A vevők vállalták, hogy két éven belül 
az egységesen megtervezett házakat 
változtatás nélkül megépítik. Így alakult 
ki az a még Debrecenben ma is egyedül-
álló lakóterület, amelynek önálló épületei 
teljes építészeti harmóniát alkotnak.

Inkubátorház – A Piac utca 77. számú 
lakóház teljes felújításra szorult.  
Az épület elhelyezkedése nem indokolta 
a bérlakások fenntartását. A lakásbérlők 
elhelyezése után a cég építésze, Reszler 
Antal irodaház építésére készített tervet, 
amely uniós pályázat segítségével való-
sulhatott meg.

Irodaház az Antall József utcán – az 
Apolló projekt telekcsere-ügyletének 
eredménye. Az Apolló-tömb magánkézbe 
került, annak beépítése a válság miatt 
még várat magára.

Böszörményi út 68. (Füredi kapu)  
– A telek felszabadítása tette lehetővé

Pásti u. 1-3.
– Magánberuházás, amelyet a lepusztult 

állapotok felszámolása tett lehetővé
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A 20 évvel ezelőtt beindított folyamat 
nemcsak közvetlen gazdasági és városfej-
lesztési eredményeket hozott. Debrecen 
sok hasonló nagyvároshoz képest különle-
ges lehetőséggel bír abból adódóan, hogy 
szinte a teljes belvárosi üzletállomány 
városi tulajdonban van. Ez teszi lehetővé 
ugyanis, hogy a bérbeadó Cívis Ház Zrt. 
felügyelhesse az üzletek portfólióját, meg-
őrizhesse a belvárosi kereskedelem színvo-
nalát és egységes minőségi követelménye-
ket szabhasson meg a bérlői számára. 

Ennek megerősítéseként a közgyűlés 
a városközpont kiemelt üzleteire rendele-
tileg eladási tilalmat határozott meg. 

Marketing

Bérlőcentrikus üzletpolitika

Új marketing – A gazdasági válság és a 
bevásárlóközpontok megjelenése sokat 
rontott a bérbeadás eredményességén. 
A társaságnak létfontosságú a bérlők 
fizetőképességének megtartása. 

A kereskedők forgalmának javítá-
sa érdekében marketingeszközöket is 
biztosítani kell számukra. A Cívis Ház 
megalkotta a Városközpont márkát, és 
e köré építi fel az érdekkörébe tartozó 
üzleteket, de a belváros egységessége 
érdekében a magántulajdonú üzleteknek 
is teret biztosít a márkaépítéshez. 

Városközpont parkolók – Az üzletek 
forgalomnövelése érdekében a társaság a 
kihasználatlan építési telkein a város-
központban három helyen összesen 250 
alacsony tarifájú parkolót épített, melyet 
a DKV-val közösen üzemeltet. A parkolók 
kulturált megközelítése érdekében több 
belvárosi udvart díszburkolattal látott el, 
amely a városmag oldalirányú növekedé-
sében is szerepet játszik.

Városközpont magazin – 50 000 
példányban az üzletek reklámozására Honlap

A bérleti szerződések szigorú esztétikai követelményeket is tartalmaznak,
amely legtöbbször egyezik a bérlők saját igényével is

A Cívis Ház Zrt. elnyerte a „Holnap Városá-
ért Díj 2013 – Üzlet a városért kategória” 
első díját, melyet szinte pontosan a husza-
dik születésnapján vehet át 2014. március 
13-án Budapesten.
Részletek: 
www.fenntarthatokozossegek.eu/ 
a-holnap-varosaert-dij/
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A jelen 

A Cívis Ház Zrt. a 100%-os önkormányzati tulajdon-

ban lévő Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata. 

Feladata kettős: kezeli a Debrecen Megyei Jogú 

Város Önkormányzata tulajdonában álló 3 500 

darabos lakásállományt, és a hozzá tartozó ingatla-

nokat, valamint hasznosítja a saját és önkormányzati 

tulajdonban lévő csaknem 500 db nem lakás célú 

helyiséget. Utóbbiak jelentős részét frekventált kör-

nyezetben található üzletek, illetve irodák képezik. 

A társaság tevékenységében és gazdálkodá-

sában a fő profilt a bérbeadói tevékenység jelenti. 

Emellett jelentős az ingatlanhasznosítási tevékeny-

ség, melynek az egységes városkép kialakítása 

érdekében – elsősorban a belvárosi foghíjtelkeken 

– része új építési telkek építési engedélyes tervekkel 

történő kialakítása is. 

A Cívis Ház Zrt.-nek a következő gazdasági társasá-

gokban van részesedése: 

• �Cívis�Takarító�Kft.�(tevékenység:�takarítás,�tisztí-

tás, épületbontás, földmunka)

• �Debreceni�Társasházkezelő�Kft.�(tevékenység:�

ingatlankezelés)

• �Euro-Régió�Ház�Kft.�(tevékenység:�területfejlesz-

tés, gazdaságszervezés) 

A Cívis Ház Zrt. székhelye a 4024 Debrecen, Iparka-

mara u. 2. alatt található. 

A múlt

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

városi lakás- és helyiségvagyon szakszerű, korszerű, 

gyors, a mindenkori piaci viszonyokhoz megfelelően 

alkalmazkodó hasznosítása érdekében hozta létre  

a Cívis Ház Kft.-t 1994. márciusban. Az ingatlangaz-

dálkodásban gyors és látványos eredményeket elérő 

korlátolt felelősségű társaság 1996-ban részvénytár-

sasággá alakult. 

A Társaság működését és feladatait létrehozása 

óta kettősség jellemzi: bérbeadó szervezetként piaci 

körülmények között állja meg helyét, ugyanakkor 

magas szinten lát el városi- és közcélú feladato-

kat. A minél hatékonyabb – a párhuzamosságok 

elkerülését és az eredményesség javítását célzó 

– gazdálkodás érdekében a DÉSZOL Rt. 1999-ben 

beolvadt a Cívis Ház Rt.-be. Így egy komplex felada-

tokat ellátó, hatékony működésű, az ingatlangazdál-

kodásban a gyorsan változó piaci körülményekhez 

jól alkalmazkodó társaság jött létre. Tevékenysége 

az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, üzlethelyi-

ségek, lakások, irodák bérbeadásához kapcsolódó 

alaptevékenységek mellett ház- és társasház-keze-

lési, műszaki, beruházási és értékesítési, valamint 

ingatlanfejlesztési feladatokkal egészült ki. 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2000. márciusban a városi tulajdonú gazdasági tár-

saságokat holdingszervezetbe tömörítette. A Cívis 

Ház Rt. az újonnan alakult, 100%-os önkormányzati 

tulajdonban lévő Debreceni Vagyonkezelő Zrt. egyik 

tagvállalata lett. 

Gazdasági tevékenység 

A Cívis Ház Zrt. a felé támasztott elvárásoknak és 

igényeknek mindig kiválóan megfelelve, egyre nehe-

zedő piaci és egyéb körülmények között végezte 

munkáját, miközben mérlegfőösszege és oszta-

lékfizetési köztelezettsége is folyamatosan nőtt. 

A Társaság mérlegfőösszege az induláskori 5 503 

millió Ft-ról 2013 évben 12 887 millió Ft-ra nőtt.  

A Holding megalakulása óta 4,4 milliárd Ft (mai 

értéken 6 milliárd Ft) osztalékot fizetett a tulajdo-

nosnak a Cívis Ház Zrt. Az eredményes gazdálkodás 

közben a cég statisztikai létszáma folyamatosan 

változott. 1994 évben 21 fő, 2000 évben 160 fő, 

jelenleg 36 fő a dolgozók létszáma. 

A Társaság tevékenységi körében új, az 

üzlethelyiségek bérlői és a város lakossága körében 

tetszést arató új tevékenységként jelent 2011-ben az 

üzletek elhelyezkedését, kínálatát bemutató korsze-

rű, a felhasználók számára újszerű szolgáltatásokat 

kínáló, sokoldalú alkalmazást lehetővé tevő www.

varoskozpont.hu honlap működtetése, valamint 

kezdetben 30 000, később 50 000 példányban 

megjelenő igényes szórakozást kínáló ingyenesen 

terjesztett VKM havilap kiadása. 

Lakásgazdálkodás

A Társaság a lakások és helyiségek hasznosításá-

val kapcsolatos feladatokat az Önkormányzattal 

kötött vagyonkezelési megállapodás keretében 

1994 tavasza óta, a lakások- és helyiségek bérletére 

és elidegenítésére vonatkozó 1993. évi LXXVIII.tv. 

(Lakástörvény), valamint Debrecen MJV közgyűlési 

rendeleteinek megfelelve látja el. 

Az önkormányzati lakásokra vonatkozó 

vagyonkezelési tevékenység közé tartozik az ingat-

lanok hasznosítása, kezelése, város-rehabilitációs te-

vékenység, városrendezés, ingatlanértékesítés vagy 

egyéb célú hasznosítás miatt bérlők áthelyezése. 

Feladatai közé tartozik továbbá lakások felújítása, 

üres lakások pályáztatása, lakásbérleti szerződések 

kötése, módosítása, lakásbérleti jogviszonnyal kap-

csolatos ügyek intézése, jogcím nélküli lakáshasz-

nálókkal, önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatos 

intézkedések megtétele, bérbeadói hozzájárulások 

kiadása, lakbérkedvezményre, lakbércsökkentésre 

való jogosultság elbírálása, lakáskiürítésre vonatko-

zó és egyéb bírósági eljárások kezdeményezése.

A Cívis Ház Zrt. a bérleti rendszer üzemeltetése 

során összegyűjtött tapasztalatait folyamatosan 

megosztja az Önkormányzattal. Az aktív együttmű-

ködés keretein belül a Társaság javaslatokat tesz  

a rendszer rendeleti úton történő szabályozására,  

és nemcsak a rendeletek végrehajtásában közre-

működik, hanem azok előkészítésében is aktívan 

részt vesz.

A társaság 1994-ben történt megalakulása óta 

az önkormányzati bérlakásrendszer nagy változá-

sokon ment keresztül, a lakáseladásokkal az önkor-

mányzat lakásállománya drasztikusan csökkent. Az 

egykori 13 000 lakásból 2014-ben már csak 3 500 

van önkormányzati tulajdonban.

Debrecen városa rész vesz a szociálisan rászo-

rulók lakhatási problémájának megoldásában. Társa-

ságunk a felé támasztott követelmények alapján az 

önkormányzati lakásállományt folyamatosan vizs-

gálja, törekszik a tömbrehabilitációban hasznosított 

lakások és alacsonyabb komfortfokozatú lakások 

kiváltására. Fontos cél a lakásmobilitás elősegítése. 

Bérlakáshoz jutás rendszere 

Jelentős változás következett be 2001-ben, amikor 

a lakásgazdálkodási koncepcióban foglaltaknak 

megfelelően megszűnt a lakásigénylési rendszer. A 

megüresedett önkormányzati tulajdonú lakásoknak 

az egyéb célú hasznosítása ekkortól pályázati úton 

történik. A Cívis Ház Zrt. a lakások béreinek piaci 

viszonyokhoz igazodó meghatározása mellett olyan 

támogatási rendszert vezetett be, amely figyelembe 

veszi a családok jövedelmi viszonyait és szociális 

körülményeit. A lakásokat Társaságunk meghatáro-

zott időre pályázat útján adja bérbe.

A rendszer fontos eleme, hogy nem az önkor-

mányzati lakást, hanem a rászoruló egyént támogat-

ja oly módon, hogy bizonyos önrész felmutatásával 

egyidejűleg a pályázó szociális helyzetétől függően 

a Debreceni Önkormányzat Szociális Bizottsága által 

Összefoglaló

Medgyessy sétány 2.
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megállapított lakbértámogatásban részesül.  

A rendszer bevezetése országosan is egyedülálló  

és példaértékű volt. 

A rendszer újdonsága, hogy kétfajta bérlő 

fogalmát definiálták: a szociálisan támogatott bérlő, 

aki szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete alapján 

támogatásban részesülhet és a szociálisan nem 

támogatott bérlő, aki nem kér vagy nem jogosult 

szociális lakbértámogatásra, így a pályázaton elért 

lakbért teljes egészében kifizeti. 

A pályázók ajánlataikat zárt borítékban tehetik 

meg, amelynek értékelése nyilvános borítékbontás 

keretében történik meg. A pályázat lényege: a 

szociális támogatással pályázók a lakás alaplakbéré-

re és a maximális lakbérre tehetik meg ajánlatukat. 

Az önkormányzat a leendő bérlőknek alanyi jogon 

a lakásokra 40%-os lakbérkedvezményt ad. Az te-

kinthető a pályázat nyertesének, aki a legkevesebb 

önkormányzati lakbérkedvezményt igényli, vagyis a 

legmagasabb lakbér megfizetésére tesz ajánlatot. 

Nyugdíjasok Háza

Társaságunk tevékenységi körébe tarozik a Thomas 

Mann utca 45. szám alatt található, az Önkormány-

zat tulajdonában álló Nyugdíjasok háza üzemelteté-

se is. Az épületben 94 önálló, egyenként 30 m2-es, 

összkomfortos lakást alakítottunk ki. A lakásegysé-

gek mindegyikében a szoba mellett saját konyha, 

fürdőszoba és előszoba található. Az Idősek házát 

egyedi igényekre alapozott, tágas, akadálymentes 

terek jellemzik. Az apartmanokba történő bekerülés 

feltételeit az Önkormányzat határozza meg, a be-

költözési kérelmeket az Önkormányzat Tulajdonosi 

Bizottsága bírálja el.

 

Helyiséggazdálkodás

A helyiséggazdálkodási csoport csaknem 500 helyi-

ség bérleti szerződéseit kezeli. Az utóbbi években a 

lakásállományhoz hasonlóan a Társaság által kezelt 

helyiségállomány is csökkent.

Az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott 

a piaci helyzet. A gazdasági válság és a megépült 

bevásárlóközpontok a helyiség-bérbeadás is rugal-

mas, a piachoz igazodó megoldások alkalmazását 

igényli. A konkurencia hatására sokkal intenzívebb 

marketingeszközöket kell alkalmazni az eredmény 

szinten tartása érdekében.

Mind a lakásgazdálkodás, mind a helyiséggaz-

dálkodás területén is követjük a piaci tendenciákat 

és törekszünk a helyiség-portfólió minél gazda-

ságosabb működtetésére. Az évek során a kevés 

jövedelmet hozó üzlethelyiségeket értékesítettük, 

és igyekeztünk jobban hasznosítható, magasabban 

jövedelmező üzlethelyiségeket bevonni a gazdál-

kodásba.

A Cívis Ház Zrt. a saját tulajdonú üzlethe-

lyiségek számát tekintve még mindig jelentősen 

meghatározza a bérleti piacot, a helyiségek bérle-

téből származó bevétel a Társaság összbevételének 

tekintélyes részét képezi.

Üzlethelyiségek

Társaságunk a belvárosban a gazdálkodási szem-

pontok mellett városképi, valamint fogyasztói, 

vásárlói igényeket figyelembe véve határozza meg  

a bérelhető ingatlanok tevékenységi körét. A belvá-

rosi üzlethelyiség-bérlőkkel kiemelten foglalkozunk, 

munkájukra az átlagosnál is több figyelmet fordí-

tunk, ingyenes tanácsokkal, javaslatokkal segítjük az 

üzleti forgalom fenntartását, növelését. Gondosan 

ügyelünk a helyiségek műszaki, esztétikai paramé-

tereinek megtartására, fejlesztésére, csak a Társa-

ságunk által engedélyezett változtatások hajthatók 

végre. Prioritásként kezeljük a portálokat, kirakato-

kat. Ezen munkánk részeként 2011 óta hirdetjük meg 

a Virágkarneválhoz kapcsolódva az egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendő Kirakatversenyt is. 

Ingatlanfejlesztés

A Cívis Ház Zrt. ingatlanfejlesztési és rehabilitációs 

projektjei során arra törekszik, hogy a városban 

lévő rossz műszaki állapotú, felújításra már nem 

alkalmas ingatlanokat feltérképezze és az ingatlanok 

olyan hasznosítására dolgozzon ki tervet, amely 

a városkép megújításához hozzájárul. Ha a piaci 

körülmények megengedik, támogatjuk új, modern 

lakások kialakítását. Ennek jó példája, hogy 2001 

első felében a belváros közeli gyakorlatilag felújítha-

tatlan, bontásra érett állapotú lakásállomány egyes 

ingatlanjait – ahol az ott lakók életformája nem 

felelt meg a belvárosban elvárható minimumnak 

sem – igen komoly és türelmes munkával kiürítettük, 

azokat bontás után a várostól megvásároltuk, beépí-

tési tervet készítettünk és az ingatlanokat építési 

engedéllyel értékesítettük. Ezen tevékenységünk 

legjellemzőbb példái a Darabos utcán, illetve a 

Hadházi utcán találhatók.

A Malom köz beépítését hosszú évekig tartó 

megoldatlan jogi és építésügyi problémahalmaz 

előzte meg. A terület beépítésére egy különleges 

technikát alkalmaztunk. Az utca egyik oldalára 

társasházakat terveztettünk, a másik oldalára pedig 

családi ház jellegű egységes beépítést. Mindkét 

funkcióval alkalmazkodtunk a közvetlen környezet-

ben lévő beépítéshez. 

Nem a belvárosban található, de kiemelt város-

képi jelentőséggel bír a Medgyessy sétány.  

A 2. szám alatt található villa felújítása épp ezért na-

gyon körültekintően, a Nagyerdő diktálta környezeti 

szempontok figyelembevételével történt. 

A jövőben nagy lakásszámú épület megvaló-

sítására nyílik lehetőség a Batthyány és a Piac utca 

közötti területen a Gambrinus köz folytatásaként, a 

Jászai Mari téri roncsolt területen. A Cívis Ház Zrt. 

már évekkel ezelőtt megterveztette a terület hasz-

nosításának javaslatát. Elkészült az átkötés építési 

engedélyezési terve is. 

A beépítésig a területet a DKV Zrt.-vel közösen 

parkolóként üzemeltetjük. Az ingatlant folyamato-

san karbantartjuk és a városlakók is megkedvelték 

az új parkolókat. Hasonló módon kezeljük a Bajcsy-

Zsilinszky utca 11–13., valamint az Arany János utca 

3. szám alatti ingatlanokat is. 

Ingatlanfejlesztések a belváros 
kiterjesztése érdekében

Hosszútávú cél, hogy Debrecen belvárosát a Piac 

utcai sétálóövezet 2001-ben történt kialakítása után 

– akár az egyes épületek funkciójának megváltozta-

tásával – legalább a Piac utcába becsatlakozó utcák 

első vonaláig kiterjesszük. Ennek eredményeként jö-

het létre a térségben – a gépjárműre alapozott köz-

lekedési viszonyokat is figyelembe vevő – gyalogos 

forgalmat támogató közlekedési rendszer. A Piac 

utcától keletre a Batthyány utca már korábban a 

sétálóövezet részévé vált. A Kossuth utca túloldalán  

a Csokonai Színház előtti részt is a gyalogos for-

galom vette birtokba. A fejlesztés a tervek szerint 

a Belváros funkcióbővítő rehabilitációja projekt 

keretében a Liszt Ferenc tér irányába folytatódik. 

Megújul a park infrastruktúrája (burkolat, térvilá-

gítás, közlekedők, ülőbútorok) és növényzete, a 

rekonstrukció révén pedig a jelenleg elhanyagolt 

állapotú, régóta megújításra szoruló park a város 

egyik esztétikailag kiemelkedő közterévé válik. 

Ugyancsak a sétálóövezet részéve vált a Csapó 

utca Vár utca–Rákóczi utca közötti szakasza. Ezen 

a részen nemcsak díszburkolat lerakása, hanem az 

utca teljes infrastruktúrájának megújítása megva-

lósult. 

A belvárosi sétálóövezet kiterjesztése a Piac 

utcától nyugatra eső területen a Bajcsy-Zsilinszky 

utca becsatlakozó részének, valamint a Simonffy 

utca Hal közig terjedő szakaszának, illetve a Hal köz 

tér teljes megújításával valósult meg. Az utóbbi tér 

teljesen megújult: díszburkolatot kapott, utcabú-

torok kerültek kihelyezésre és szökőkút létesült, 

valamint az eredeti funkcióra (halpiac) emlékeztető 

szoborkompozíció került felállításra. 

Összefoglaló

Csapó u. 19.
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Nyugati kiskörút kialakítása 

Sok évi előkészület után valósult meg a gépjármű-

forgalom elől lezárt Piac utca kiváltását és a belvá-

ros tehermentesítését megoldó Nyugati kiskörút 

Hatvan utca és Arany János utca közötti szakasza. A 

Hatvan utcától a Széchenyi utcáig húzódó rész Tisza 

István, míg a Széchenyi–Arany János utcák közötti 

szakasz Antall József nevét viseli. Az utcanyitás a 

tervek szerint már a közeljövőben folytatódik az 

Erzsébet utca irányába. A már megvalósult és a 

tervezett beruházás a Nyugati kiskörút valamennyi 

szakaszán a bérlők más lakásba történő elhelyezése, 

a magántulajdonú ingatlanok felvásárlása, illetve 

kisajátítása révén történt meg. A kiskörúthoz kap-

csolódva felépült a Széchenyi utca 24. szám alatt a 

Debreceni Ítélőtábla épülete, valamint ennek folyta-

tásaként a közeljövőben fejeződik be az „igazság-

szolgáltatási negyedben” a Debreceni Járásbíróság 

tömbjének felépítése. 

Irodaház-építés 

Társaságunk az ingatlanpiaci viszonyok és tárasá-

gunk lehetőségeinek figyelembevételével új, saját 

beruházásban megvalósuló ingatlanok felépítését is 

célul tűzte ki. Ezen törekvés keretében épült meg a 

Széchenyi utca 31. alatt jelenleg az ÉARFÜ Nonprofit 

Kft.-nek helyet adó épület, valamint a Piac utca 79. 

szám alatt is egy irodaház került kialakításra. Vá-

rosképi jelentőséggel bír a Piac utca 77. szám alatt 

– részben állami támogatással – létrehozott Cívis 

Inkubátorház. A csaknem 2 800 m2 alapterületű 

épületben partnereink igényeihez igazodó, profesz-

szionális megoldásokat kínáló irodahelyiségeket, 

tárgyalótermeket adunk bérbe.

Foghíjbeépítés 

Társaságunk egyedi – valamilyen városszerkezeti 

különlegességet is tartalmazó – telkek beépítésével 

is foglalkozik. Ezekben az esetekben általában vagy 

erőteljes sarokfoghíjról vagy egy tömbfeltárást 

megindító foghíjról van szó. Ilyen ingatlanbeépítés 

történt az Arany J. u. 8., a Mikós u. 5., valamint  

az Arany J. u. 45. alatt található ingatlanokon.

letve egy, a Kossuth utcához közvetlenül csatlakozó, 

a gyalogos közforgalom számára nyitottá tett udvar 

– a társasházi közösségekkel közösen megvalósított 

beruházás keretében történt – átalakításával. A Piac 

utca 39., Piac utca 45–47., a Piac utca 30–32., illetve 

a Kossuth utca 11–13. alatti udvarok területén  

a teljes burkolat megújult, új utcabútorok, kandelá-

berek kerültek kihelyezésre, valamint megújult  

a növényzet is. 

41., 69., 79., a Varga utca 10, 12., 14., a Zöldfa u. 16., 

valamint a Varga utca 10. szám alatti ingatlanokon. 

A felújított épületek között van a régi belváros 

területén található több, hagyományos cívis ház, 

amelyek városképi szempontból kiemelkedő  

jelentőségű. 

Városképi jelentőségű homlokzat újult meg 

a Piac utca 68.-ban, ahol minden igényt kielégítő 

helyre került a Benedek Elek Könyvtár.

Bizonyos esetekben a Társaságunk a városkép 

érdekében különleges feladatokat és terheket is be-

vállal. Ilyen volt 2003-ban a rendkívül rossz állapotú 

Simonffy u. 1–2. szám alatti századfordulós épületek 

homlokzatának és tetőzetének felújítása.  

A Piac utca felőli részen a II. világháborúban elpusz-

tult saroktornyokat saját forrásból, eredeti fotók 

alapján állítottuk helyre.

Kapcsolattartás ügyfeleinkkel

A Cívis Ház Zrt. tevékenysége során lakásbérlőkkel, 

helyiségbérlőkkel, valamint ingatlanfejlesztési tevé-

kenysége okán lakásvásárlókkal, és befektetőkkel 

áll kapcsolatban. A lehető legteljesebb, legsokré-

tűbb tájékoztatást nyújtjuk ügyfeleinknek. A www.

civishaz.hu honlapot folyamatosan frissítjük.  

Az oldalon megtalálhatóak a tevékenységgel 

kapcsolatos és az ügyfélszolgálati információk, a 

bérbeadásokhoz kapcsolódó helyiség- és lakás- bér-

leti felhívások, hirdetmények és az építési telkekkel 

kapcsolatos tájékoztatók. A honlapon lehetőség van 

városfejlesztési és ingatlanfejlesztési tevékenysé-

günk fotókkal és látványtervekkel illusztrálására, így 

az érdeklődők az internetkapcsolat által, földrajzi 

helyzetüktől függetlenül megtekinthetik városunk 

fejlődését.

Folyamatosan új tartalommal töltjük meg  

a Városközpont Magazin honlapját, mely  

a www.varoskozpont.hu oldalon érhető el.  

Ezen rendkívül sokrétű, komplex oldalon nemcsak 

üzlethelyiség-bérlőink valamennyi elérhetőségét és 

termékeik leírását, hanem Debrecen nevezetessége-

inek bemutatását és programajánló oldalt is találnak 

az érdeklődők.

Összefoglaló

Piac u. 45-47.

Piac u. 39.

Udvarnyitás 

A nagy léptékű fejlesztések mellett kisebb, de hang-

súlyos beruházások történtek. Két, a Piac utcához il-

Homlokzatfelújítások

A Cívis Ház Zrt. fontos feladatának tartja a városké-

pileg jelentős és védett homlokzatok karbantartását, 

felújítását is. A homlokzatrekonstrukciós tevé-

kenység során különleges gondossággal kivá-

lasztjuk azokat az épületeket, amelyek a városkép 

szempontjából a legigényesebbek. A felújítás során 

városképi, műemléki, értékvédelmi szempontokat 

veszünk figyelembe, minden esetben egyeztetünk 

a Műemlékvédelmi Hivatallal és igyekszünk vissza-

állítani az eredeti állapotokat. Ilyen rekonstrukciós 

munkálatokat végeztünk – a teljesség igénye nélkül 

– a Bajcsy-Zsilinszky u. 33., 51., 54., 75., a Csapó u. 

19., a Csokonai utca 38., a Darabos utca 41-43-45., a 

Domb u. 22/a., az Egyetem sgt. 55., az Iparkamara 

u. 14., a Kossuth u. 8. és 9., a Miklós u. 27., a Móricz 

Zsigmond körút 6., a Simonffy u. 1., 2., 51., a Szent 

Anna u. 66., a Széchenyi u. 44., 50., a Péterfia u. 44., 

46., 48., a Piac u. 21., 22., 23., 26-28., 29., 31., 39., 
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Az elmúlt évek legfontosabb fejlesztései, beruházásai
a teljesség igénye nélkül

Grafikonok

Gambrinus passzázs (pince) 
kialakítása

Gambrinus köz 1995.

ÉDEN Szalon kialakítása Petőfi tér 10. 1997.

társasházépítés Pacsirta u. 53. 1997.

társasházépítés Bajcsy-Zs E. u. 60. 1997.

Euró-Régió Ház létrehozása Piac u. 79. 1997.

TESCO területbiztosítás Kishegyesi u. 1-11. 1998.

homlokzatrekonstrukció Piac u. 22. 1998.

homlokzatfelújítás Piac u. 21. 1999.

homlokzatfelújítás Péterfia u. 48. 2000.

társasházépítés Varga u. 24. 2000.

„Fischer ház” építési project 
értékesítés

Piac u. 61. 2000-2003.

építésiproject-értékesítés Arany J. u. 45. 2001.

építésiproject-értékesítés Arany J. u. 8. 2001.

építésiproject-értékesítés Hadházi u. 27 2001.

homlokzatfelújítás Piac u. 23 2001.

telekértékesítés Busi u. 24 2001.

Új Városháza kialakítása Kálvin tér 11. 2001.

homlokzatfelújítás Böszörményi u. 68. 2002.

felújítás (előkészítése) Hajnal u. 16. 2002.

akadálymentes ügyfélszolgálat 
kialakítása

Iparkamara u. 2. fszt. 2002.

Főnix Csarnok tulajdonba és 
kezelésbe vétele

Kassai u. 28. 2002.

társasházépítés Pacsirta u. 62. 2002.

társasházépítés Varga u. 41. 2002.

MTESZ üzletté alakítása Kossuth u. 8. 2002.

építésiproject-értékesítés Malom köz 2002.

nyomvonal biztosítása Nyugati kiskörút 2002-2004.

homlokzatfelújítás Simonffy u 1. és 2. 2003.

építésiproject-értékesítés Darabos u. 41-43-45. 2003.

építésiproject-értékesítés Honvéd u. 2. 2003.

telekértékesítés Pásti u. 1-3-5. 2003.

építésiproject-értékesítés Miklós u. 14. 2003.

telekértékesítés Iparkamara u. 8. 2003.

Városi könyvtár kialakítása Piac u. 68. 2003.

telekértékesítés Széchenyi u. 32-34. 2003-2006.

teljes felújítás Bajcsy-Zs u. 33. 2004.

homlokzatfelújítás Egyetem sugárút 55. 2004.

építésiproject-értékesítés Hatvan u. 37. (Zúgó 
u. 1.)

2004.

homlokzatfelújítás Iparkamara u. 14. 2004.

homlokzatfelújítás Kossuth u. 9. 2004.

társasházépítés Malom köz 2004.

homlokzatfelújítás Miklós u. 27. 2004.

homlokzatfelújítás Móricz Zs. u. 6. 2004.

homlokzatfelújítás Péterfia u. 46. 2004.

portál rekonstrukció Piac u. 22. 2004.

udvar és udvari 
homlokzatfelújítás

Piac u. 69. 2004.

homlokzatfelújítás Simonffy u. 51. 2004.

homlokzatfelújítás Széchenyi u. 44. 2004.

homlokzatfelújítás Széchenyi u. 50. 2004.

homlokzatfelújítás Széchenyi u. 7. 2004.

üzletek kialakítása Batthyány u. 1. 2004.

telekértékesítés Csapó u. 43. 2005.

térburkolat Piac u. 41. 2005.

irodaház kialakítás, 
emeletráépítés

Piac u. 79. 2005.

homlokzatfelújítás Széchenyi u. 1. 2005.

homlokzatfelújítás Zöldfa u. 16. 2005.

irodaház kialakítása Széchenyi u. 31. 2005-2007.

építésiproject-értékesítés Arany J. 63. 2006.

építésiproject-értékesítés Hatvan u. 39. 2006.

belső burkolatok készítése Iparkamara u. 2. 
magasfszt.

2006.

felújítás Medgyessy sétány 2. 2006.

homlokzatfelújítás Piac u. 19. 2006.

térburkolat Piac u. 43. 2006.

Táblabíróság parkolóház Széchenyi u. 22. 2006.

telekértékesítés Böszörményi u. 68. 2006.

telekértékesítés Arany J. 56. 2007.

Cívis Inkubátorház kialakítása Piac u. 77. 2007-2010.

udvari térburkolás és homlokzat Piac u. 39. 2008.

építésiproject-értékesítés Bajcsy-Zs E. u. 24. 2008.

udvar és udvari 
homlokzatfelújítás

Piac u. 41. 2008-2010.

homlokzatfelújítás Csapó u. 19. 2009.

Gambrinusz átjáró felújítása Kossuth u. 5. 2009.

Kenyérgyár melletti 
telekértékesítés

Böszörményi út 2009.

reptér melletti telekértékesítés Mikepércsi út 2011.

Városközpont „Klub” 
parkolóépítés

Jászai M. u., Bajcsy-
Zs. u., Arany J. u. 

2011.

udvari térburkolás Kossuth. u. 11-13. 2012.

udvari térburkolás Piac u. 30-32. 2012.

homlokzatfelújítás Piac u. 75. 2012.

homlokzatfelújítás I. ütem Piac u. 26. 2013.

homlokzatfelújítás I. ütem Piac u. 28. 2013.

udvari térburkolás Piac u. 45-47. 2013.

Gazdasági adatok

PROJEKT PROJEKT CÍME ÉV PROJEKT PROJEKT CÍME ÉV
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Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik közreműködtek a Cívis Ház Zrt. megalapításában, 

munkájukkal támogatták 20 éves eredményes működését!

Munkatársaink



Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.

Telefon:�(52)�503-111�•�Fax.:�(52)�503-114�•�Email:�civishaz@civishaz.hu�•�www.civishaz.hu


