
MEGHÍVÓ:

MEGELŐZÉS, ELLENŐRZÉS, PÁNIKGOMB ÉS BEHAJTÁS: 

BIZTONSÁGBAN ÜZLETELNI KÍNÁBAN

HOGYAN KERÜLJÜK EL AZ ÁTVERÉST, ÉS MIT TEHETÜNK, HA MÉGIS 
MEGTÖRTÉNT?

2022. március 31. 11:00

 Az átverős cégek 5 alaptípusa

 A megelőzés 7 alapszabálya

 Vörös zászlók: meneküljünk azonnal, ha…

 Az átverések 3 leggyakoribb fajtája

 Mit tehetünk, ha már nyakunkon a baj?

Bónusz: ismerje meg kínai befektetői
matchmaking applikációnkat, a -et

90 perces online szeminárium: a részvétel ingyenes



Kinek szól a rendezvény?

Minden olyan magyar cégnek, akik

• kínai piacra lépésben, kereskedelmi kapcsolatok kialakításában gondolkodnak;

• startupok, innovátorok és kínai befektetőt keresnek; 

• azért nem terveztek eddig Kínával, mert féltek attól, hogy átverés vagy inkorrekt 

partnerek áldozatai lesznek

Kik adnak elő? 

• a sanghaji székhelyű, csalások megelőzésére, gazdasági bűncselekményekre, 

peres képviseletre és követeléskezelésre specializálódott Intcolaw ügyvédi iroda 

képviselői

• a 88 országban jelen lévő, kínai központtal is rendelkező, magyar alapítású Cathay 

Group 

• a Cathay magyar alapítója, a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda 

Az átverős cégtípusoktól a vörös zászlókig

Ahogy mindenhol, Kínában is igaz: a legjobb védekezés a megelőzés. Bár az 

országban nem történik több csalás, mint a világ bármely részén, a földrajzi távolság, 

a nyelvi (és olvasásbeli!) akadályok, a drasztikusan eltérő üzleti kultúra még a 

legdörzsöltebb külföldi üzletember számára is megnehezíti a tisztánlátást. Helyi 

tapasztalatok nélkül sokszor szinte lehetetlen eldönteni, hogy a partner szokatlan 

tárgyalási stílusa egyszerűen az eltérő szokásokból fakad, vagy egy tervezett átverés 

első figyelmeztető jele.

Előadásunk során egészen konkrét támpontokkal szolgálunk.



Milyen kérdésekre kapnak választ a résztvevők? 

• Megtudhatják, honnan ismerhetjük fel az átverős cégeket: milyenek a kamucégek, a 

papírtigrisek, a paraziták vagy éppen az opportunisták.

• Hogyan ellenőrizhetjük a működési engedély, a megadott cégadatok, az állítólagos 

székhely/gyártelep, a pénzügyi beszámolók valódiságát? 

• Honnan állapíthatjuk meg, ha egy bélyegző hamis? 

• Melyik szervezetnél ellenőrizhető potenciális partnerünk cégbejegyzésének valódisága, és 

az abban szereplő adatok hitelessége? 

• Ha magánszeméllyel tárgyalunk, hogyan győződhetünk meg személyazonosságáról? 

Ahogy kitérünk arra is, mit tehetünk, ha már megtörtént a baj. 

• Levelezés, pereskedés, felszámolás, végrehajtás, feljelentés? 

• Milyen lehetőségeim vannak, mivel kezdjem? 

• Meddig tart és mennyibe kerül? 

• Mögöttes felelősség, rejtett-kimentett vagyon felkutatása, bevonása a végrehajtásba? 

Mit nyer, aki részt vesz?

Az online rendezvény célja, hogy a résztvevők számára röviden, gyakorlatiasan összefoglaljuk 

a legfontosabb tudnivalókat, és közvetlenül vehessenek igénybe a kínai piacralépéssel, 

partnerek leinformálásával kapcsolatos szolgáltatásokat, és így elkerüljék a csapdákat. 

Befektetőt és/vagy üzleti partnert: bemutatjuk digitális üzleti platformunkat, amelyen keresztül 

megfelelő jogi védelem mellett találhatnak ellenőrzött vevőt vagy finanszírozót.

A szemináriumok anyaga hozzáférhető az eseményt követően prezentáció  formájában is, a 

résztvevőknek lehetősége van Q&A session keretében felvenni velünk a kapcsolatot



SZERVEZŐK:

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség

A több mint 27 országban partnerirodával rendelkező HEPA Magyar

Exportfejlesztési Ügynökség a külpiacra lépéshez elengedhetetlen

információk biztosítása mellett többek között marketing és pénzügyi

előkészítésben, piacelemzésben, kapcsolatkeresésben és kiajánlásban

támogatja az exportra törekvő magyar vállalkozásokat.

Cathay Group

A Cathay Group a világ öt kontinensének 88 országában van jelen,

partnerein keresztül egyablakos – one stop shop – szolgáltatást kínál

ügyfeleinek a jog, IP, adózás, könyvelés, klasszikus üzleti tanácsadás,

valamint kommunikációs és marketing területén. A globális tudást és a lokális

helyismeretet ötvöző cégcsoport budapesti és sanghaji központtal működik,

partnerein keresztül 128 városban több, mint 5 ezer tanácsadóval.

Intcolaw

Ügyvédi csapatuk évtizedes tapasztalattal rendelkezik nemzetközi ügyletek

terén, csalásmegelőzésre, gazdasági bűncselekményekre, vitarendezésre,

peres képviseletre és követeléskezelésre és behajtásra specializálódtak.

Várnai és Társa Ügyvédi Iroda

15 éve Kínára és Ázsiára fókuszáló butik ügyvédi iroda magyar és kínai

kollégákkal, budapesti központtal és saját irodával Sanghajban. A Cathay

Group kizárólagos magyarországi tagja.

REGISZTRÁCIÓ:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cCT8P257R0WlPS7-l10idA

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cCT8P257R0WlPS7-l10idA

