Dr. Klenanc Miklós

AIJA kongresszus - Tókió
Az AIJA (ez a Fiatal Ügyvédek Nemzetközi Egyesületének francia elnevezéséből képzett
mozaikszó) az egyetlen olyan nemzetközi szervezet, amely kifejezetten a 45 év alatti
ügyvédeket és jogtanácsosokat tömöríti (bővebben az AIJA-ról: https://www.aija.org/en/).
A Tokióban megszervezett éves kongresszus a szervezet nemzetközi jellegét kívánta
erősíteni, hiszen az előző évben a szervezet e legjelentősebb rendezvényének München, azt
megelőzően London adott helyt, jövőre Brüsszel, azt követően pedig Róma lesz a házigazda.
Ezen felül az AIJA által szervezett számos konferencia és szeminárium jelentős része is
Európán belül valósul meg, így különösen fontos, hogy időről-időre jelentős rendezvényeket
bonyolítsuk le a többi kontinensen is, hiszen a távolság még a mai modern korban is korlátját
szabja a részvételi lehetőségeknek.
A tokiói kongresszus egyébként teljes mértékben teljesítette a kitűzött célokat: a résztvevő
493 küldöttből (akik egyébként összesen a világ 60 országából utaztak Tokióba) 142-en
érkeztek Ázsia 16 országából! Európa 30 országa 295 kollégával képviseltette magát, ÉszakAmerikából (USA, Kanada, Mexikó) 20-an, Dél-Amerika 5 országából 28-an jöttek el, míg
Afrika 5 országa összesen 6, Ausztrália pedig 2 küldöttet delegált. Az AIJA területileg úgy
épül fel, hogy minden országban van egy-egy (nagyobb és népesebb tagsággal bíró
országokban, mint pl. Németország vagy USA, több) „national representative”, azaz nemzeti
képviselő. Erre a pozícióra választottak most meg engem a kongresszuson. A nemzeti
képviselő tulajdonképpen az AIJA helyi „arca”, fő feladata az adott ország tagságának
szervezése és új tagok toborzása.
A mostani kongresszus nagy újdonsága volt, hogy a teljes szakmai program a mesterséges
intelligenciával kapcsolatos jogi kérdések köré szerveződött, valamennyi szekcióban ilyen
jellegű témákat tárgyaltak az előadók és vitatott meg a hallgatóság. Ilyen átfogó konferenciatéma korábban nem volt, de – mint tudjuk – tempora mutantur et nos mutamur in illis...
Változnak az idők, velük változunk mi is, és talán sem a téma választásának aktualitását nem
kell manapság magyarázni, sem azt, hogy miért kézenfekvő ez a témaválasztás Japán
esetében. Ennek megfelelően a plenáris megnyitó keretében arra kerestük a választ, hogy
miképpen befolyásolja az ügyvédi hivatását és tágabban a jogászságot a mesterséges
intelligencia fejlődése és terjedése.
A plenáris megnyitót követően délelőtt és délután is szekcióülések voltak, például a
jogászok részére kifejlesztett informatikai eszközök, a „digitális halál”, a felmerülő új adózási
kérdések, a robotok és a mesterséges intelligencia pereskedésben betöltött szerepe, a fintech
és a mesterséges intelligencia etikai vonzatai témájában. Miután az AIJA küldetésének
tekinti, hogy a fiatal jogászok számára egyszerre teremtsen kapcsolatépítési, oktatási és
szakmai fejlődési lehetőségeket, a kongresszusok mindenkori programja is ennek a
hármasságnak a jegyében alakul. Így például az első nap estéjén mindig sor kerül az ún.
business speed datingre: ekkor a résztvevőket egymással szembe rendezett széksorokra
ültetik, az egyik sor pedig csengőszóra egy-egy hellyel arrébb foglalt helyet. Két csengőszó
között négy perc telik el, így az éppen aktuálisan szemben ülő „pároknak” ennyi idejük jut
arra, hogy bemutatkozzanak egymásnak és elmondják, ki mivel foglalkozik, milyen
várakozásokkal érkezett. Természetesen az első este kialakított ismerettségek elmélyítésére
folyamatosan lehetőség van, akár a második nap estéjén megrendezésre kerülő megnyitó
ünnepség, akár a harmadik estére jutó home hospitality dinner, a negyedik napi ún. day out
vagy az utolsó nap fénypontja, a rendezvényt záró gála és bál során és keretében.
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Idén nevetve állapítottuk meg egy újdonsült ismerősömmel, hogy valószínűleg kevés olyan
szakmai program van a világon, aminek keretében két ügyvéd éppen a tánctéren cserél
névjegyet. A home hospitality dinner lényege egyébként az, hogy estére az éppen adott
kongresszus helyszínét biztosító város helyi (nem AIJA tag) ügyvédei hívnak meg kisebb, 1015 résztvevőből álló csoportokat saját házukba, lakásukba, esetleg ügyvédi irodájukba
vacsorázni – a menü természetesen szigorúan a helyi specialitásokból áll :) Ez – mondani sem
kell – egy remek lehetőség az adott országban praktizáló kollégák mindennapjainak,
életvitelének megismerése.
A japán kultúra azonban köztudomásúlag meglehetősen zárkózott, így most jellemzően
nem saját otthonukba, hanem hangulatos, tradicionális japán éttermekbe (ún. izakaya) szólt a
meghívás. Én például egy kaiseki stílusú vacsorán vettem részt. A day out pedig a „házigazda
város” megismerését, hagyományainak bemutatását szolgálja: Tokióban a város különböző
pontjain kellett válogatott feladatokat végrehajtanunk, ami egy egészen különleges
városnézést eredményezett.
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