SCHEDULE “A” – NOTICE OF CERTIFICATION AND SETTLEMENT HEARING
NOTICE OF CERTIFICATION AND SETTLEMENT APPROVAL HEARING
“A” TOLDALÉK – KÖZLEMÉNY AZ ENGEDÉLYRŐL ÉS EGYEZSÉG JÓVÁHAGYÁSI
TÁRGYALÁSÁRÓL
KÖZLEMÉNY AZ ENGEDÉLYRŐL ÉS AZ EGYEZSÉG JÓVÁHAGYÁSI TÁRGYALÁSÁRÓL

Horvath v. Jaszi, Court File No. CV-17-579770-00CP
Galamb v. Farkas, Court File No. CV-17-584224-00CP
Rezmuves v. Hohots, Court File No. CV-17-573786-00CP
TO: All refugee claimants (on their own behalf and on behalf of their spouse, children,
grandchildren, parents, grandparents, siblings or dependents):
(a)

who came to Canada from Hungary, and

(b)

who retained either of Viktor Serhey Hohots, Joseph Stephen Farkas
and Erzsebet Jaszi (now deceased) between January 1, 2009
through December 31, 2013, to make a refugee application, and

(c)

whose refugee claim failed or did not proceed while they were
represented by either of Viktor Serhey Hohots, Joseph Stephen
Farkas and Erzsebet Jaszi (now deceased).

THIS NOTICE MAY AFFECT YOUR RIGHTS. PLEASE READ IT CAREFULLY.
CÍMZETTEK: Minden menekült kérelmező (saját nevében és házastársuk, gyermekei,
unokái, szülei, nagyszülei, testvérei és eltartottjai nevében):
(a)

aki Magyarországról Kanadába jött, és

(b)

aki Viktor Serhey Hohots-t, Joseph Stephen Farkas-t és Erzsebet
Jaszi-t (már elhunyt) bízott meg 2009. január 1 és 2013. december 31
között a menekültügyi kérelme elkészítésére, és

(c)

akinek a menekültügyi kérelme sikertelen volt vagy nem haladt előre
az ügye mialatt őket Viktor Serhey Hohots, Joseph Stephen Farkas
és Erzsebet Jaszi (már elhunyt) képviselte.

EZ A KÖZLEMÉNY ÉRINTHETI AZ ÖN JOGAIT, KÉREM FIGYELMESEN OLVASSA EL.
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1. What is this lawsuit about?
There are three lawsuits that have been consolidated and are the subject of this Notice:
1.

A class proceeding was commenced in the Ontario Superior Court of Justice by Istvan
Rezmuves, Erno Pongo and Istvan Horvath (“the Hohots plaintiffs”) against Viktor Serhey
Hohots (“Hohots Action”).

2.

A class proceeding was commenced in the Ontario Superior Court of Justice by Renata
Galamb (“Ms. Galamb”) against Joseph Stephen Farkas (“Farkas Action”).

3.

A class proceeding was commenced in the Ontario Superior Court of Justice by Samuel
Horvath (“Mr. Horvath”) against The Estate of Erzsebet Jaszi (“Jaszi Action”).

These lawsuits will be referred to collectively as “the Class Proceeding”. The Class Proceeding
asserts that Viktor Serhey Hohots, Joseph Stephen Farkas and Erzsebet Jaszi (now deceased)
provided negligent legal services to the class members (see “3. Am I a member of the class?” to
determine if you are a class member).
Following more than a year of negotiations, the parties in the Class Proceeding have reached an
agreement to settle the Class Proceeding, subject to the approval of the Ontario Superior Court
of Justice (the “Proposed Settlement”).
The Class Proceedings were consolidated and certified by the Court on August 19, 2019. A copy
of the Certification Order and Reasons can be found at www.refugeeclassaction.com. Flaherty
McCarthy LLP was appointed to represent the class in the Class Proceedings (“Class Counsel”).
1. Miről is szól ez a per?
Ennek a közleménynek a tárgya az összevont három per:
1.

Istvan Rezmuves, Erno Pongo és Istvan Horvath (“a Hohots felperesek”) Csoportpert
indított az Ontariói Bíróságon (Ontario Superior Court of Justice) Viktor Serhey Hohots
(“Hohots per”) ellen.

2.

Renata Galamb (“Galamb kisasszony”) Csoportpet indított az Ontariói Bíróságon (Ontario
Superior Court of Justice) Joseph Stephen Farkas (“Farkas per”) ellen.

3.

Samuel Horvath (“Horvath úr”) Csoportpert indított az Ontariói Bíróságon (Ontario
Superior Court of Justice) Erzsebet Jaszi Hagyatéka (“Jaszi per”) ellen.
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Viktor Serhey Hohots, Joseph Stephen Farkas és Erzsebet Jaszi (már elhunyt) hanyag ügyvédi
munkát végzett a csoporttagok esetében (annak eldöntésére, hogy Ön tagja e a csoportnak lásd
“3. Tagja vagyok a csoportnak?”)
A Csoportper rendezésére vonatkozóan a Csoportperben résztvevő felek több mint egy év
egyezkedést követően megállapodásra jutottak (“Előterjesztett egyezség”) amely az Ontariói
Bíróság (Ontario Superior Court of Justice) jóváhagyására vár.
A Csoportpereket összevonták és azt a Bíróság 2019. augusztus 19.-én engedélyezte. Az
Engedélyt adó végzés és indok másolata a www.refugeeclassaction.com –on található. A
Flaherty McCarthy LLP-t jelölték ki a Csoportper képviselőjeként (Csoportot képviselő ügyvéd).

2. What is the purpose of this notice?
The purpose of this document is to provide notice to class members that the Class Proceeding
has been certified, that the parties have entered into a Settlement Agreement that is subject to
Court approval and that a hearing to determine whether the Proposed Settlement will be approved
will be held in Toronto on September 11 at 10:00 (EST) by Zoom videoconference.
This notice describes the Proposed Settlement in greater detail, including who it applies to, the
details of the settlement, and the process by which class members will be compensated.
The Proposed Settlement must be approved by the Court before it is finalized. As a class member,
you have a right to take part in the approval hearing if you wish. The process for taking part in the
approval hearing is set out below.
2. Mi a célja ennek a közleménynek?
Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy értesítse a csoporttagokat arról, hogy a Csoportpert
engedélyezték, és hogy a felek megegyezésre jutottak, valamint arról, hogy az Előterjesztett
egyezség bírósági jóváhagyást igényel. Erről bírósági tárgyaláson hoznak döntést, melyre
Szeptember 11.-én 10:00 órakkor Zoom videokonferencián keresztül Torontóban kerül sor.
Ez a közlemény részletesen ismerteti az Előterjesztett egyezséget, beleértve azt is, hogy kire
vonatkozik, mik az egyezség részletei, és mi az az eljárás ami szerint a csoporttagok
kompenzálva lesznek.
A Bíróságnak először jóvá kell hagynia az Előterjesztett egyezséget mielőtt annak
véglegesítésére sor kerül. Amennyiben szeretne, csoporttagként jogában áll résztvenni a
jóváhagyási tárgyaláson. A jóváhagyási tárgyaláson való részvétel módját az alábbiakban írjuk
le.
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You are a member of the class (“Class Member”) and entitled to participate in the Class
Proceedings if you meet the following definition:
All refugee claimants (on their own behalf and on behalf of their spouse,
children, grandchildren, parents, grandparents, siblings or dependents):
(a)

who came to Canada from Hungary, and

(b)

who retained Viktor Serhey Hohots, Joseph Stephen Farkas or Erzsebet
Jaszi (now deceased) between January 1, 2009 through December 31,
2013, to make a refugee application, and

(c)

whose refugee claim failed or did not proceed while they were represented
by either of Viktor Serhey Hohots, Joseph Stephen Farkas and Erzsebet
Jaszi (now deceased).

3. Tagja vagyok a Csoportnak?
Önnek csoporttagként (“Csoporttag”) jogában áll résztvenni a Csoportperben, amennyiben a
következő feltételeknek megfelel:
Minden menekült kérelmezőnek (saját nevében és házastársuk, gyermekei, unokái, szülei,
nagyszülei, testvérei és eltartottjai nevében):
(a)

aki Magyarországról Kanadába jött, és

(b)

aki Viktor Serhey Hohots-t, Joseph Stephen Farkas-t és Erzsebet
Jaszi-t (már elhunyt) bízott meg 2009. január 1 és 2013. december 31
között a menekültügyi kérelme elkészítésére, és

(c)

akinek a menekültügyi kérelme sikertelen volt vagy nem haladt előre
mialatt őket Viktor Serhey Hohots, Joseph Stephen Farkas és
Erzsebet Jaszi (már elhunyt) képviselte.

4. What if I don’t want to be a member of the class (Opting Out)?
A judgment (including an approved settlement), whether favourable or not, will bind all Class
Members who do not opt out of the class. If you want to sue or continue to sue any of the
defendants based on claims this proceeding will resolve, you must take steps to opt out of the
class. If you opt out of the Class Proceeding, you will not be eligible to recover any benefits under
the Proposed Settlement or award in the Class Proceeding.
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or Form by mail stating that you wish to opt-out of the Class Proceeding. Your “Opt-Out Form”
must include:
•
•
•
•

Your full name, current mailing address, email address and telephone number;
Identify which defendant acted as your Lawyer, including the approximate date that you
were represented by the Lawyer;
A brief statement that you understand you will be excluded from the settlement benefits,
if any, if the settlement is approved;
Your signature or the signature of your legal agent, acting with your instructions;

An
Opt-Out
Form
is
(www.refugeeclassaction.com).

available

on

the

Class

Proceedings

website

Your Opt-Out Form must be received by Class Counsel by mail at the address below, by
no later than August 20, 2020 at 5:00 P.M. (EST), to:
ROMA REFUGEE CLASS PROCEEDING
FLAHERTY MCCARTHY LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7
You cannot exclude yourself by telephone, fax or email. You cannot exclude yourself by mailing
a notification to any other location or if your Opt-Out Form is received after the deadline of August
20, 2020 at 5:00 P.M. (EST).
4. Mi történik akkor ha nem akarok a csoport tagja lenni (Kilépés)?
A bírói határozat (a jóváhagyott egyezéget beleértve) mindazon Csoporttagra nézve kötelező lesz
akik nem léptek ki a csoportból függetlenül attól, hogy a határozat kedvező vagy sem.
Amennyiben perelni akarja, vagy tovább szeretne pereskedni bármelyik alperessel szemben
azon követelések alapján, amelyek ez az eljárás során lerendezésre kerülnek, abban az esetben
a csoportból ki kell lépnie. Amennyiben a Csoportperből kilép, úgy Ön nem lesz jogosult az
Előterjesztett egyezségből származó előnyökre vagy Csoportperben megítélt kártérítésre.
A Csoportagok a Csoportperből való kilépési jogukkal úgy élhetnek, hogy egy levelet vagy
formanyomtatványt küldenek el postán melyben kijelentik hogy ki szeretnének lépni a
Csoportperből. A Kilépési formanyomtatványnak (Opt-out Form) magába kell foglalnia a

•
•

A teljes nevét, jelenlegi levelezési címét, email címét, és telefonszámát;
Azonosítsa azt az alperest aki az Ügyvédjeként járt el, beleértve azt a körülbelüli időpontot
amikor az Ügyvéd képviselte;
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•

Egy rövid nyilatkozatot amelyben tudomásul veszi, hogy a megegyezés juttatásaiból, ha
lesz, akkor ki lesz zárva, amennyiben a megegyezést jóváhagyják;
Az Ön aláírása vagy annak a jogi képviselőnek az aláírása aki az Ön utasításait követve
jár el;

A
Kilépési
formanyomtatvány
(www.refugeeclassaction.com).

a

Csoportper

honlapján

található

A Kilépési formanyomtatványt a Csoportot képviselő ügyvédnek postai úton kell
megkapnia az alábbi címen, nem később, mint 2020. augusztus 20. 17:00 óráig (EST):
ROMA REFUGEE CLASS PROCEEDING
FLAHERTY MCCARTHY LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7
Telefonon, faxon vagy emailen keresztül nem léphet ki. Nem vehető figyelembe kilépési
szándéka amennyiben az értesítést más címre küldi vagy a Kilépési formanyomtatvány 2020.
augusztus 20.17:00 órai (EST) határidő után érkezik.

5. What benefits will be available under the Proposed Settlement?
The detailed terms of the Proposed Settlement are set out in the settlement agreement between
the parties. A copy of it can be found at www.refugeeclassaction.com. This notice contains a
summary of some of the terms of the settlement agreement.
If there is a conflict between this notice and the settlement agreement, the terms of the settlement
agreement shall prevail.
Hohots, Farkas and Jaszi will pay a total of $500,000 to the members of the Hohots Class, Farkas
Class and Jaszi class (the “Settlement Funds”), as well as $50,000 payable for costs, HST and
disbursements. The Settlement Funds will be reduced by Class Counsel fees approved by the
Court, as well as administration costs.
A portion of the Settlement Funds will be payable to the Class Proceedings Fund.
After the approval of the Proposed Settlement by the Court, and once the claims period has
expired, payments under the settlement agreement will be distributed directly to Class Members
by Deloitte LLP, appointed by the Court as the Claims Administrator (“the Administrator”). The
payments are on the basis of a pro rata (equal share) calculation, to a maximum payment of
$5,000 each.
There is no appeal of the administration/distribution of the Settlement Funds.

-75. Mik az Előterjesztett egyezség szerinti előnyök?
Az Előterjesztett egyezség részletes feltételeit a felek közötti megállapodásban leírták. Másolata
a www.refugeeclassaction.com-on található. Ez a közlemény összefoglalja a megállapodás
néhány feltételét.
Amennyiben konfliktus van e közlemény és a megállapodás között, a megállapodás feltételei
érvényesülnek.
Hohots, Farkas és Jaszi összesen $500,000 dollárt fognak fizetni Hohots per, Farkas per és a
Jaszi per (az “Egyezségi Alap”) tagjainak, valamint $50,000 dollárt a költségekre, adóra és
kiadásokra. Az Egyezségi Alapból lejön a Csoportot képviselő ügyvéd díja - amelyet a Bíróság
jóváhagyott -, és az adminisztrációs költségek is.
Az Egyezségi Alap egy része a Class Proceedings Fund 1-ba fizetendő be.
Miután az Előterjesztett Egyezséget a Biróság jóváhagyta, és miután a követelések
benyújtásának a határideje lejárt, a megegyezés szerinti kifizetéseket Deloitte LLP osztja szét
közvetlenül a Csoporttagok részére, amely irodát a Bíróság jelölt ki a Követelések
adminisztrátoraként (“az Adminisztrátor”). A kifizetések értékét pro rata (egyenlő rész) alapján
számolják ki, egyenként maximum $5,000 dollár értékben.
Az Egyezségi alap adminisztrációját/ szétosztását nem lehet fellebbezni.

6. How do I tell the Court that I don’t like the settlement (Objections)?
If you are a Class Member, you can object to the Proposed Settlement if you don’t think it is fair,
reasonable, or in the best interests of the Class Members. You can give reasons why you think
the Court should not approve it. The Court will consider your views.
To object, you must send a letter stating that you object to the Proposed Settlement. Your
objection must include:
•
•
•
•

Your full name, current mailing address, email address and telephone number;
Identify which defendant acted as your Lawyer, including the approximate date that you
were represented by the Lawyer;
A brief statement of the reason(s) for your objection; and
Your signature or the signature of your legal agent, acting with your instructions;

An Objection Form is available on the class proceedings website (www.refugeeclassaction.com).

1

Csoportos eljárási alap – a fordító
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mail by no later than August 20, 2020 at 5:00 P.M. (EST), at the address below:
ROMA REFUGEE CLASS PROCEEDING
FLAHERTY MCCARTHY LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7
6. Hogyan tájékoztatom a Bíróságot amennyiben nem értek egyet a megegyezéssel?
(Kifogásolás)
Csoporttagként kifogásolhatja az Előterjesztett egyezséget, amennyiben úgy gondolja, hogy az
nem igazságos, méltányos, vagy nem képviseli a Csoporttagok legjobb érdekét.
Megindokolhatja, hogy miért gondolja úgy, hogy a Bíróságnak azt nem kellene jóváhagynia. A
Bíróság mérlegelni fogja a véleményét.
A kifogásoláshoz egy levelet kell küldeni amelyben kijelenti, hogy az Előterjesztett egyezséget
kifogásolja. A kifogásának magába kell foglalnia:
•
•
•
•

A teljes nevét, jelenlegi levelezési címét, email címét és telefonszámát;
Azonosítsa azt az alperest aki az Ügyvédjeként járt el, beleértve azt a körülbelüli időpontot
amikor az Ügyvéd képviselte;
Egy rövid nyilatkozatot a kifogásának indokait tartalmazva, és;
Az Ön aláírását vagy annak a jogi képviselőnek az aláírása aki az Ön utasításait követve
jár el;

A Kifogás benyújtására szolgáló
(www.refugeeclassaction.com).

nyomtatvány

a

csoportper

honlapján

található

Ahhoz, hogy a Bíróság megfontolja a kifogását, a Csoportot képviselő ügyvédnek a Kifogásolásra
szolgáló nyomtatványt meg kell kapnia postán még 2020. augusztus 20. 17:00 óra (EST) előtt,
az alábbi címen:
ROMA REFUGEE CLASS PROCEEDING
FLAHERTY MCCARTHY LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7

-97. When is the approval hearing for the Proposed Settlement?
The motion to approve the Proposed Settlement between the plaintiffs and the defendants in the
Class Proceeding will be heard at 10:00 a.m. on September 11, 2020 at the Ontario Superior
Court of Justice, Toronto, Ontario, proceeding way of Zoom videoconference. At the hearing of
the motion, the Court will determine whether the terms of the Proposed Settlement are fair and
reasonable and in the best interests of the Class Members.
The parties in the Class Proceeding believe that the Proposed Settlement is fair, reasonable and
in the best interests of the Class Members. If the Court is satisfied with the fairness of the
Proposed Settlement, it will be approved.
If the Proposed Settlement is approved by the Court and you do not opt-out within the prescribed
time, you will be bound by the terms of the settlement. You will not be entitled to any other
remedy.
To participate in the approval hearing, please contact class counsel on September 8, 2020 to
obtain the Zoom videoconference details.

7. Mikor lesz az Előterjesztett egyezség jóváhagyási tárgyalása?
A Csoportperben a felperesek és alperesek közötti Előreterjesztett egyezség jóváhagyására
irányuló inditvány meghallgatására on 2020.szeptember 11.-én délelőtt 10:00 órakkor kerül sor
az Ontariói Bíróságon (Ontario Superior Court of Justice), Zoom videokonferencián
keresztül.Torontóban, Ontarióban.. Az indítvány meghallgatásán a Bíróság el dönti, hogy az
Előterjesztett egyezség feltételei igazságosak és méltányosak, és a Csoporttagok legjobb érdekét
szolgálják e.
A Csoportperben résztvevő felek úgy érzik, hogy az Előterjesztett egyezség igazságos,
méltányos és a Csoporttagok legjobb érdekét szolgálja. Amennyiben az Előterjesztett egyezség
méltányosságával a Bíróság is megelégszik, akkor azt jóvá fogja hagyni.
Amennyiben az Előterjesztett egyezséget a Bíróság jóváhagyja, és Ön úgy dönt, hogy a megadott
időn belül nem lép ki, akkor ennek a megállapodásnak a feltételei Önt is kötelezik. További
jogorvoslatra nem lesz jogosult.
A Jóváhagyási meghallgatáson való részvételhez, kérem lépjen kapcsolatba a Csoportot
képviselő ügyvéddel a Zoom videokonferenciával kapcsolatos részletekért 2020. szeptember 8.ig.

-108. Who is the Administrator and how is the Administrator paid?
We anticipate that the Court will appoint Deloitte LLP as the Administrator for the purpose of
making payments pursuant to the settlement agreement.
The cost of administration will come from the Settlement Funds. Funds not required for
administration costs will be paid in to each settlement fund for distribution in accordance with the
Settlement Agreement.

8. Ki az Adminisztrátor és hogy lesz fizetve az Adminisztrátor?
Arra számítunk, hogy a Bíróság a Deloitte LLP-t fogja kijelölni Adminisztrátorként a megállapodás
szerinti kifzetések lebonyolítására.
Az adminisztráció költsége az Egyezségi Alapból kerül kifizetésre. Az adminisztációs költségben
fel nem használt tőke a három egyezségi alapba lesz befizetve, amely a megállapodás szerint
fog szétosztásra kerülni.

9. Who is Class Counsel and how will Class Counsel be compensated?
Flaherty McCarthy LLP has been appointed by the Court to represent the Class Members in the
Class Proceedings (“Class Counsel”). Class Counsel will ask the Court to approve contingency
fee agreements entered into in each of the Class Proceedings.
For more information, or if you have any questions, please contact Class Counsel at the address
below:
FLAHERTY MCCARTHY LLP
ATTENTION: SEAN A. BROWN
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7
EMAIL: INFO@REFUGEECLASSACTION.COM

9. Ki a Csoportot képviselő ügyvéd és a Csoportot képviselő ügyvéd hogyan lesz
kompenzálva?
A Bíróság a Csoportperben a Flaherty McCarthy LLP-t jelölte ki a Csoporttagok képviseletére a
(“Csoportot képviselő ügyvéd”). A Csoportot képviselő ügyvéd a Bíróságtól a Csoportperben
foglalt sikerdíjas megbízási szerződés jóváhagyását fogj kérni.

-11További információért, vagy ha bármilyen kérdése van, kérem lépjen kapcsolatba a Csoportot
képviselő ügyvéddel az alábbi címen:
FLAHERTY MCCARTHY LLP
ATTENTION: SEAN A. BROWN
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7
EMAIL: INFO@REFUGEECLASSACTION.COM

THIS NOTICE WAS APPROVED BY THE ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE.
EZT A KÖZLEMÉNYT AZ ONTARIÓI BÍRÓSÁG (ONTARIO SUPERIOR COURT OF
JUSTICE) JÓVÁHAGYTA.
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You may opt out of the Class Proceedings by delivering this “opt out” form to the following address
before August 20, 2020 at 5:00 P.M. (EST):

ROMA REFUGEE CLASS PROCEEDING
FLAHERTY MCCARTHY LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7
Name: ______________________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________
Address: _____________________________________________________________________
Postal Code: _________________________________________________________________
Telephone: ___________________________________________________________________
I was a client of (check only one):

□ Viktor Serhey Hohots
□ Joseph Stephen Farkas
□ Erzsebet Jaszi

Please check the years in which you were represented by Hohots, Farkas or Jaszi:

□ 2009
□ 2010
□ 2011

□ 2012
□ 2013

By submitting this form, I confirm that I do not wish to be a Class Member in the Class Proceeding.
I understand that by opting out I will not be entitled to the benefits of the Proposed Settlement,
including any monetary payment. I confirm that having chosen to opt-out of this Class Proceeding,
I will receive no further communications from Class Counsel regarding this matter.

_____________________
Date

_________________________________________
Signature

-13ROMA CSOPORTPER – KILÉPÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Kiléphet a Csoportperből ha a “kilépési nyomtatványt” még 2020. augusztus 20. 17:00 óra (EST)
előtt eljuttatja a következő címre;
ROMA REFUGEE CLASS PROCEEDING
FLAHERTY MCCARTHY LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7
Név: ______________________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________
Lakcím: _____________________________________________________________________
Irányítószám: ________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________
Az ügyfele voltam (csak egyet jelöljön be):

□ Viktor Serhey Hohots
□ Joseph Stephen Farkas
□ Erzsebet Jaszi

Kérem jelölje be azokat az éveket amikor Hohots, Farkas vagy Jaszi képviselte:

□ 2009
□ 2010
□ 2011

□ 2012
□ 2013

Ennek a nyomtatványnak a benyújtásával megerősítem, hogy a Csoportperben nem kívánok
Csoporttagként résztvenni. Tudomásul veszem, hogy a kilépéssel nem leszek jogosult az
Előterjesztett egyezségből származó előnyökre, bármilyen anyagi juttatásokat kifizetését is
beleértve. Megerősítem, hogy a Csoportperből való kilépés mellett döntve, a Csoportot képviselő
ügyvéd a továbbiakban nem fog velem értekezni ezzel az üggyel kapcsolatosan.

_____________________
Dátum

_________________________________________
Aláírás

-14ROMA CLASS PROCEEDINGS – OBJECTION FORM
You may object to the Proposed Settlement by delivering this form to the following address before
August 20, 2020 at 5:00 P.M. (EST):
ROMA REFUGEE CLASS PROCEEDING
FLAHERTY MCCARTHY LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7
Name: ______________________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________
Address: _____________________________________________________________________
Postal Code: _________________________________________________________________
Telephone: ___________________________________________________________________
I was a client of (check only one):

□ Viktor Serhey Hohots
□ Joseph Stephen Farkas
□ Erzsebet Jaszi

Please check the years in which you were represented by Hohots, Farkas or Jaszi:

□ 2009
□ 2010
□ 2011

□ 2012
□ 2013

Reasons for Objecting (write on the back of the page if required):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________
Date

_____________________________________
Signature

-15ROMA CSOPORTPER – KIFOGÁSOLÁSI NYOMTATVÁNY
A nyomtatvány kitöltésével kifogást emelhet az Előterjeszettt egyezséggel szemben amennyiben
azt még 2020. augusztus 20. 17:00 óra (EST) előtt eljuttatja a következő címre:
ROMA REFUGEE CLASS PROCEEDING
FLAHERTY MCCARTHY LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7
Név: ______________________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________
Lakcím: _____________________________________________________________________
Irányítószám: _______________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________
Az ügyfele voltam (csak egyet jelöljön be):

□ Viktor Serhey Hohots
□ Joseph Stephen Farkas
□ Erzsebet Jaszi

Kérem jelölje be azokat az éveket amikor Hohots, Farkas vagy Jaszi képviselte:

□ 2009
□ 2010
□ 2011

□ 2012
□ 2013

Kifogás okai (ha szükséges, írjon a lap másik oldalára):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________
Dátum

_________________________________________

