BÍRÓSÁGI HATÁROZATRÓL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY (HOSSZÚ VÁLTOZAT)
A Megegyezés, és a Csoportot képviselő ügyvéd díjának jóváhagyásáról szóló Határozat
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A. ALAPINFORMÁCIÓK

1.

Kinek szól ez a Közlemény?

Ez a Közlemény szól:
Minden menekült kérelmezőnek (saját nevükben és házastársuk, gyermekei, unokái, szülei,
nagyszülei, testvérei és eltartottja nevében):
(a)

aki Magyarországról Kanadába jött, és

(b)

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

(c)

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

2.

Mi a célja ennek a Közleménynek?

2020. szeptember 11.-én a Bíróság jóváhagyta a Csoportperben született megegyezést
(“Megegyezés”) és a Csoportot képviselő ügyvédnek kifizetendő díjat. A Bíróság úgy ítélte meg,
hogy a Megegyezés méltányos, ésszerű és a Csoport legjobb érdekét szolgálja.
Ez a Közlemény arról tájékoztatja a Csoporttagokat, hogy a Megegyezést, és a Csoportot
képviselő ügyvéd díját és a perrel járó kiadásokat jóváhagyták. A Közlemény tájékoztatást nyújt
a jóváhagyott Megegyezés feltételeiről, és arról a folyamatról, amely során a Csoporttagok
igénybejelentést nyújhatnak be.

3.

Miről szól ez a per?

A Csoportper azt állítja, hogy Viktor Serhey Hohots, Joseph Stephen Farkas és Erzsebet Jaszi
(már elhunyt) 2009 és 2013 között hanyag ügyvédi munkát végzett a Csoporttagok részére, amely
eredményeként a menekültügyi kérelmük eltolódott vagy a meghallgatásukat megtagadták.
Több éves egyezkedést követve megegyezés született a felperesek és alperesek között a
Csoportper engedélyezésére és a Csoportperes eljárás elrendezésre, amely az Ontariói Bíróság
jóváhagyására vár (Ontario Superior Court of Justice).
A Bíróság 2019. augusztus 19.-én adott engedélyt a Csoportperes eljárásra. Az Engedélyező
határozat és a magyarázat www.refugeeclassaction.com honlapon található meg. A Flaherty
McCarthy LLP-t jelölték ki a Csoportperben a csoport képviseletére (“Csoportot képviselő
ügyvéd”).
A Megegyezés a vitatott követelésekben kötött olyan kompromisszum, amely azt a cél szolgálja,
hogy a Csoportper időben és végleg teljesen lerendeződjön, anélkül, hogy az alperesekkel
szemben bármilyen szabálysértést vagy felelősséget állapítanának meg. Az Alperesek az ellenük

felhozott állítások valódiságát tagadják vagy felelősséget azokért. Amennyiben a Megegyezés
nem kerül jóváhagyásra, az Alperesek az összes Csoportperrel szemben védekezni fognak és
ellenezni fogják a Csoportper engedélyezését.
4.

Miről szól a Megegyezés?

A Felek megegyezést kötöttek a Csoportperben, amelyet a Bíróság méltányosnak, ésszerűnek
és a Csoport legjobb érdekét szolgálónak ítélt meg. A Megegyezés a vitatott követelésekben
kötött kompromisszum, anélkül hogy abban az Alperesek abban bármilyen szabálysértést vagy
felelősséget ismertek volna be. Az Alperesek nem vállalnak felelősséget és tagadják minden
ellenük felhozott állítás valódiságát és amennyiben a Megegyezés nem kerül jóváhagyásra, az
Alperesek a Csoportperrel szemben védekezni fognak és ellenezni fogják a Csoportper
engedélyezést.
Az Előterjesztett Egyezség részletes feltételeit a felek közötti Megegyezés tartalmazza. Ennek a
másolata a www.refugeeclassaction.com honlapon található. Hohots, Farkas és Jaszi 500000
(ötszázezer) dollárt fog összesen kifizetni a Hohots, Farkas és Jaszi Csoportper tagjai között
(„Megegyezési alap), és 50000 (ötvenezer) dollárt a költségekre, HST-re és kiadásokra.
A Megegyezési alapból vonják le a Bíróság által jóváhagyott Csoportot képviselő ügyvéd díját és
az adminisztrációs költségeket. A Megegyezési alap egy része a Csoportos eljárási alapba kerül
befizetésre.
Az Igénybejelentési időszak lejártát követően a pénzösszegeket a Bíróság által az
Igénybejelentési adminisztrátorként (“Adminisztrátor”) kijelölt Ricepoint fogja közvetlenül a
Csoporttagok számára kifizetni a megegyezésnek megfelelően. A kifizetések összege pro rata
(egyenlő rész) kalkuláció szerint, egyenként maximum 5000 (ötezer) dollar. A Megegyezési alap
adminisztrációja/szétosztása nem fellebbezhető.

5.

Milyen díjakat hagytak jóvá a Csoportot képviselő ügyvéd részére?

A Bíróság méltányosként és ésszerűként hagyta jóvá: (1) A Csoportot képviselő ügyvéd díját
$150,000 összegben plusz HST (adó) a Csoportperbeli költégekre; és (2) Csoportot képviselő
ügyvéd kiadásaira $ 12,500 összegben plusz HST (adó). A Csoportot képviselő ügyvédi díj
összege $ 150,000 dollar ami körülbelül 30% - a Megegyezési alapnak. A Csoportot képviselő
ügyvéd a peres eljárás kezdete óta nem fizették miután sikerdíjas megállapodás alapján dolgozik,
amely szerint a megegyezés vagy bírót ítélet alapján meghatározott összeg 30%-a kerül részükre
kifizetésre. A Csoportot képviselő ügyvédet terheli mai napig az eddigi összes Csoportperrel járó
költség és kockázat.

B.
1.

IGÉNYBEJELENTÉS BENYÚJTÁSA

Ki jogosult igényt benyújtani a Megegyezés egy részére?

Minden olyan Csoporttag, aki nem lépett ki ebből a keresetből jogosult a nettó Megegyezési alap
egy részére, miután az ügyvédi díjat, az idevonatkozó adókat, költségeket, a Csoportos Eljárások
Alapjába befizetni valót, és az Adminisztrációs kiadásokat levonták.

Minden egyes Csoporttag, aki jogos igénybejelentést nyújt be - a saját, a házastársa, gyermekei,
szülei és a házastársa szülei nevében -, egyenlő részt fog kapni a Megegyezésből.

2.

Hogyan jelentsem be az igényemet?

Azok a Csoporttagok aki kompenzálásban szeretnének részesülni, a kitöltött Igénybejelentési
nyomtatványt postán kell beküldeni a Csoportot képviselő ügyvédnek 2021. január 29.-ig 17:00
óra előtt (EST). Ez az Igénybejelentési határidő.
Az Igénybejelentési nyomtatvány www.refugeeclassaction.com
Megegyezési információ (Settlement information) rész alatt.

honlapon

található

a

Az igénylőnek bizonyítékkal kell igazolnia a személyazonosságát és hitelt érdemlő nyilatkozatot
kell tennie.
Amennyiben az Igénybejelentési nyomtatványt nem jutatja el az Igénybejelentési határidőn belül,
abban az esetben nem részesül a Megegyezési alapból.

3.

Ki dönti el, hogy jogos-e az igénybejelentésem?

A Csoportperek bonyolultságát figyelembe véve és a Csoporttagok részére fizetendő összeg
maximalizálása érdekébe a Felek a Bíróság jóváhagyásával megállapodtak abban, hogy a
Csoportot képviselő ügyvéd kezeli az Igénybejelentési eljárást.
A Csoportot képviselő ügyvéd az igénybejelentési nyomtatványt a honlapján és más közösségi
platformokon teszi közzé, és gyűjti össze a kitöltött Igénybejelentési nyomtatványokat a
Igénybejelentési határidő lejárta előtt. Amennyiben valamilyen hiányosság van az
Igénybejelentési nyomtatványon, arról Csoportot képviselő ügyvéd tájékoztatja az Igénylőt.
Az Igénybejelentési határidő lejárta után, a Csoportot képviselő ügyvéd konzultál az alperesek
ügyvédjével arról, hogy megállapítsák – amennyiben lehetséges -, és megerősítsék, hogy az
Igénylők jogos csoporttagok-e, és jogosultak-e a Megegyezési alap egy részére. Bármilyen a
Csoportot képviselő ügyvéd és az alperes ügyvédje közötti véleménykülönség esetén a Felek a
Bírósághoz fordulnak bírói döntésért.
Az Igénybejelentési határidő lejárta után, és az Alperesek ügyvédjével való konzultációt követően,
a Csoportot képviselő ügyvéd utasítani fogja a Bíróság által kijelölt Adminisztrátort – ebben az
esetben –, a Ricepoint-ot arra, hogy a jogos igénylők számára a csekkeket kiírja és a
Igénybejelentési nyomtatványon feltüntetett címre elküldje. Egyedül a Csoporttag felelőssége a
csekk beváltása.
C. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK BESZERZÉSE

További információért, vagy ha valamilyen 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

EZT A KÖZLEMÉNYT AZ ONTARIÓI BÍRÓSÁG (ONTARIO SUPERIOR COURT OF
JUSTICE) JÓVÁHAGYTA.

ROMA CSOPORTPER – IGÉNYBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY
Az Igénybejelentési nyomtatványt a következő címre KELL eljuttatnia 2021. január 29.-ig, 17:00
óra előtt (EST):
ROMA REFUGEE CLASS PROCEEDING
FLAHERTY MCCARTHY LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7

1.

Kérem olvashatóan nagybetűkkel írjon vagy gépeljen:

Név (teljes neve
pontos
kibetűzéssel, írja
ugyanúgy, mint
amikor az
ügyvédjét
felfogadta)

Email

Cím

Telefon

Kinek volt az
ügyfele (csak egyet
válasszon)

□ Viktor Serhey Hohots
□ Joseph Stephen Farkas
□ Erzsebet Jaszi

Ezekben az
években képviselt :

□ 2009
□ 2010
□ 2011

□ 2012
□ 2013

2.

A kitöltött nyomtatvánnyal együtt egy a hatóság által kiadott személyét igazoló
igazolványt első és hátsó oldaláról készített fénymásolatot is be KELL küldenie.
Lehet, hogy igénybejelentése nem kerül megfontolásra és jóváhagyásra, ha a
személyét igazoló igazolványról másolatot nem küld be.

3.

Ahhoz, hogy az Igénybejelentése megfontolásra kerüljön, MINDEN alábbi állítást
ki KELL pipálnia:

□

□
□
□

□
□

□
□

Ünnepélyesen megesküszöm és kijelentem, hogy tudomásul veszem azt, hogy az
Igénybejelentésemet megtagadhatják amennyiben az Igénybejelentési nyomtatványt
olvashatatlanul vagy érthetetlenül töltöm ki, és nem igazolom személyazonosságomat
a megadottak szerint, és/vagy nem pipálom ki az alábbi nyilatkozatok mindegyikét;
Ünnepélyesen megesküszöm és kijelentem, hogy 2009 és 2013 között Viktor Serhey
Hohots, Joseph Stephen Farkas és/vagy Erzsebet Jaszi (“ügyvédem”)volt az
ügyvédem;
Ünnepélyesen megesküszöm és kijelentem, hogy az igényt a saját, a házastársam, a
gyermekeim, a szüleim és a házastársam szülei nevében nyújtom be;
Ünnepélyesen megesküszöm és kijelentem, hogy az ügyvédem képviselete alatt az
első menekültügyi kérelmemet elutasították ezalatt azt értve, hogy vagy a menekültügyi
meghallgatásomat utasították el, visszavonták, vagy nem került meghallgatásra sor az
első alkalommal;
Ünnepélyesen megesküszöm és kijelentem, hogy az Igénybejelentési nyomtatvány
kitöltésével és benyújtásával lemondok az ügyvéd és az ügyfél közötti privilégiumról;
Ünnepélyesen megesküszöm és kijelentem, hogy értem az Igénybejelentésemet, és ha
azt jóváhagyják, egy csekket kapok, amelyet az általam választott bankba vagy
pénzügyi intézménybe nekem kell beváltanom. Ezennel felmentem és feloldom a
felelősség alól a Csoportot képviselő ügyvédet és az Alperesek ügyvédjét arra az esetre
ha a csekket nem tudom beváltani;
Ünnepélyesen megesküszöm és kijelentem, hogy tudomásul veszem, hogyha az
Igénybejelentésem megtagadják, azt fellebbeznem lehet az Ontariói bíróságon (Ontario
Superior Court of Justice) Torontóban;
Ünnepélyesen megesküszöm és kijelentem, hogy tudomásul veszem hogy ennek az
Igénybejelentési nyomtatványnak a kitöltésével feloldom Viktor Serhey Hohots, Joseph
Stephen Farkas vagy Erzsebet Jaszi az összes igény, követelés, perek, keresetek,
pereket kiváltó okok alól (akár csoportos, egyéni vagy más természetű; akár
személyesen vagy valaki helyett, az engedményezett követeléseket is beleértve; akár

ismert vagy ismeretlen, követelt vagy nem követelt; a jogi háttértől függetlenül, most
meglévő vagy a jövőben felmerülő) akármelyik, vagy az összes Felperes vagy
Csoporttag által, vagy ahhoz az Alperesek által akármelyik Felperes számámra
biztosított ügyvédi képviselettel kapcsolatosan merült fel, vagy merülhetett volna fel a
Perekben. Az Igényérvényesítések magába foglalják korlátozás nélkül: (i) minden
kártérítésre irányuló követelést magába foglalva de nem korlátozva a büntető,
súlyosbított, törvényen alapuló és számos más fajta kártérítési vagy a büntetés, ismert
vagy ismeretlen, gyanús vagy nem gyanúsított, tényleges vagy esetleges, likvidált vagy
nem likvidát, törvényben álló, törvény szerinti, közjogi vagy méltányosság szellemében,
és (ii) bármilyen jellegű jogorvoslat, ismert vagy ismeretlen, amelyet a törvény vagy a
méltányosság elismer vagy amelyet törvényben, rendeletben, bírósági döntésben vagy
bármilyen más módon létrehozhatnak és elismernek az elrendelő és megerősítő
jóvátételt is beleértve, de arra nem korlátozva; gazdasági vagy üzleti veszteség
kártérítése, vagy bevételek, nyereségek, kárpótlás visszaadása, és (iii) kiadások,
költségek, csoport adminisztrációs költségek, és ügyvédek díjak (beleértve a Csoportot
képviselő ügyvéd díját), és (iv) és ítélet előtti és utáni kamatot.

4.

Ahhoz, hogy az Igénybejelentési nyomtatvány érvényes legyen, alál KELL írni
és dátummal el KELL látni:

_____________________
Dátum

___________________________________
Aláírás

