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TÁRSADALMILAG 

FELELŐS 

BEFEKTETÉSEK 

ÉS 

SZABÁLYOZÁSUK 

–ESG(1,5 NAP) 

 

 

 

A TANFOLYAM CÉLJA 

 

Tudta, hogy 2018-tól az EU 2014/95/EU 

direktívája szerint minden tőzsdén jegyzett, 

500 fő feletti alkalmazottal rendelkező 

vállalkozásnak az általános éves pénzügyi 

riport mellett kiegészítő, nem pénzügyi ESG 

riportot is közzé kell tennie?  

Miről szóljon ez a jelentés?  

A vállalat környezeti, társadalmi és 

vállalatvezetési (environmental, social and 

governance, ESG) eredményeinek 

jelentéséről. 

A társadalmi és környezettudatos 

befektetésekre egyre nagyobb figyelem 

irányul, látható, hogy a befektetők igyekeznek 

a környezettudatosságot és a szociális 

értékeket is szem előtt tartani befektetéseik 

esetén. 

 

A tanfolyam célja, hogy bemutassa a 

résztvevőknek az ESG témakör fontosságát a 

befektetések folyamatában.  

Ha több információt szeretne megtudni a 

hatályos szabályozásról és az ESG 

riportok készítéséről, akkor ne habozzon, 

jelentkezzen oktatásunkra és szerezzen 

nemzetközi ESG elemző diplomát. 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

Elsősorban befektetések elemzésével 

foglalkozó munkatársaknak, akinek főbb 

feladatuk portfoliókialakítás és 

portfoliókezelés. Továbbá olyan 

jelentkezőknek, akik egy nagyvállalat, bank 

befektetői kapcsolatokért, éves jelentések 

készítéséért felelősek. 

Ezek mellett ajánljuk olyan munkatársak 

számára, akik szeretnének az EFFAS által 

kibocsátott nemzetközi tanúsítvány szerezni 

ESG témakörben. 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont 

2018. május 8. - 9. 

 

Jelentkezési határidő 

2018. március 23. 

 

Helyszín 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

1011. Budapest, Szalag utca 19. 

 

Ár: BEVEZETŐ KEDVEZMÉNNYEL! 

 

Vizsgadíj:  

 

Témavezető:  

Bakó Bálint, Végh Péter 

BBako@bankarkepzo.hu 

PVegh@bankarkepzo.hu 

 

Ügyfélkapcsolati menedzser: 

Révay Réka 

rrevay@bankarkepzo.hu
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A program számos ESG-vel kapcsolatos témakört foglal magában, melyek a következőek: 

 ESG információk hatása a hozam-kockázatra 

 ESG befektetési megközelítések, stratégiák ismertetése 

 ESG információk integrációjának mozgatórugói 

 ESG információk beágyazása a befektetési folyamatokba 

 ESG integrációja az egyes értékelési módszerekbe 

 Felelős befektetést megtestesítő pénzügyi instrumentumok 

 ESG riportálási standardok, KPI-k. 

 

 

TEMATIKA 

 

I. modul – „Ébresztő” 

- ESG és tudatos, fenntartható befektetések fontossága. 

- ESG megfelelés és pénzügyi teljesítmény közötti kapcsolat bemutatása 

 

 

II. modul – ESG alapjai 

- ESG-hez kapcsolódó alapvető fogalmak bemutatása 

- ESG történetének, felemelkedésének bemutatása 

 

 

III. modul – Befektetési lánc 

- ESG információk általános integrálása a befektetési folyamatokba 

- ESG befektetési stratégiák ismertetése 

 

 

IV. modul – ESG integráció és értékelés 

- ESG szempontok integrálása egy vállalkozás értékelésébe 

 

 

V. modul – Tudatos befektetési eszközök 

- Eszközallokáció, zöld kötvények, „impact” befektetés 

 

 

VI. modul – ESG információk jelentése 

- Szabályozási háttér bemutatása 

- ESG elemzés, ESG minősítési intézmények (ESG scoringagencies) 
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ELŐADÓK 

 

 

Bakó Bálint szenior tanácsadó, a Corvinus Egyetemen végzett 
közgazdász, 2015 óta dolgozik a Bankárképzőben. Fő szakterülete a 
banki működési kockázatkezeléshez és a bázeli tőkeszabályzáshoz 
kapcsolódik. Projektjei során részt vett globális RCSA program 
fejlesztésében és minőségbiztosításában. A szakképesített 
bankreferens program oktatója és az EFFAS ESG Diploma program 
témavezetője. 
 

 

 

Végh Péter tanácsadó, a Budapesti Corvinus Egyetem mester 
szakán végzett közgazdász. A Bankárképző FinSim bankszimulációs 
programjának fejlesztője. Munkája során elsősorban piaci 
kockázatok számszerűsítésével, stressz teszteléssel 
foglalkozik. Jelentős szerepet vállalt az egyik magyarországi 
középbank piaci kockázati stressz tesztjében. 

 

 

A képzésre a www.bankarkepzo.huhonlaponjelentkezhet! 

 

Sikeres vizsgával szerezze meg az EFFAS diplomáját! 

 

 

 

Az Ön neve 
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MENEDZSER  

 

KÉPZÉS 

 

(4 NAP)TANÁCSADÁS 

ÉS 

OKTATÁS 
 

 
 
 
 

2018 évi programjainkat keresse honlapunkon 
 

www. bankarkepzo.hu  
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