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A Befektetés-elemző képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik 
az Európai Befektetéselemzők Szövetsége (EFFAS, European Federa-
tion of Financial Analyst Societies) által kibocsátott, nemzetközileg 
széles körben elismert CEFA© (Certified European Financial Analyst) 
képesítést.

A Bankárképző 1995-ben indította el az első CEFA© oktatást és vizs-
gákat, azóta mintegy 300 hallgató szerezte meg a képesítést, és alapozta 
meg karrierjét a befektetések világában.

Magyar nyelvű tananyagok,
nagyszerű oktatók

1,5 év (3 félév) alatt, munka
mellett megszerezhető

Naprakész gyakorlati tudás 

Gyors munkahelyi
előrelépési lehetőség

Nemzetközi CEFA© tanúsítvány
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GazdasáG 
PénzüGy

Nagy gyula lászló – Bozzai Rita –
tóth illés – iNcze zsomBoR
Zöld? Jelzáloglevél?  Zöldjelzáloglevél!

otmaR stöckeR
A fedezett kötvények  
európai uniós jogharmonizációja

DoBi-Rózsa aNikó
Energiahatékonysági finanszírozási eszközök

kovács zsuzsaNNa iloNa –  
lippai-makRa eDit –  
kiss gáBoR DáviD – Deák istváN
Az immateriális javakkal kapcsolatos  
közzététel vizsgálata tartalomelemzéssel  
a legnagyobb hazai vállalkozásoknál
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Mindannyiunk jövője attól függ, hogy mennyiben tudjuk biztosítani a kör 
nyezetünket védő, fenntartható növekedést. Mivel a gazdaság egyik motor-
ja a finanszírozás, a fenntarthatósági követelmény fokozottan igaz a pénzügyi 
szektorra és a befektetésekre. 

Az ESG Tanácsadó kétnapos képzésen Magyarország legjobb szakértőitől 
ismerheti meg a fenntartható pénzügyi befektetések jellemzőit, szabályozását 
és gyakorlatát. A képzésen résztvevők gyakorlati esettanulmányokon 
keresztül is megismerhetik az ESG szempontok jelentőségét.

Először Magyarországon! 
Nemzetközileg elismert ESG Tanácsadó képzés

a Bankárképző és a BIB együttműködésében

www.bankarkepzo.hu
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