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TÖRÖK ÁDÁM 

az MTA főtitkára, tanszékvezető egyetemi tanár  

BREXIT: A SCHRÖDINGER-VÁLTOZAT 

Volt egyszer egy kvantumelméleti gondolatkísérlet, amely a "sem élő, sem holt" jellegű 

átmeneti állapotok megjelenítéséhez, a filozófiai érdeklődésűek számára pedig a bennük 

való metafizikai elmélyedéshez adott szemléletes eszközt. Ezt a gondolatkísérletet ma 

Erwin Schrödinger macskamodelljeként ismerjük. Az előadás a brexit elemzéséhez próbál 

kiindulni a macskamodellből. A brexit folyamata megkezdődött ugyan a 2016. júniusi brit 

népszavazással, jogi értelemben azonban valójában még nem is létezik. 2016 őszén ugyan 

várható volt, hogy a brit kormány 2017-ben elindítja majd a kiválás folyamatát, korántsem 

biztos azonban, hogy ezt a folyamatot belátható időn belül le is lehet zárni. Többek között 

azért, mert nem látható olyan kereskedelempolitikai modell, amely mindkét felet 

kielégítené. Például nem látszik kivitelezhetőnek, hogy az Egyesült Királyság az egységes 

európai piac keretei között maradna, az EU viszont elérné a munkaerőpiac nyitottságának 

megtartását. A két fél kompromisszumos stratégiája könnyen a halogatás lehet: 

folyamatosan hangsúlyozhatnák, hogy a brexit megkezdődött, miközben fenntartják az 

integráció 2016 előtti állapotát. Így pedig évekig fennmaradhatna a 2016-ban egyelőre 

megfigyelhető átmeneti macskaszituáció. 

Mindenkit szeretettel vár  

Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és  
Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke 



 

 

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a Pannon Egyetem (Veszprém) és a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtan Tanszékeinek professzora, a  

Közép-Európai Egyetem vendégprofesszora. Több mint 140 publikáció (ezek között 31 

könyvfejezet és 6 könyv) szerzője. Fő kutatási területei az iparpolitika, a nemzetközi 

kereskedelem, a kutatás-fejlesztés és innováció gazdaságtana, illetve a versenyképesség. 

Egyetemi tanulmányait Magyarországon és Franciaországban végezte. Kandidátusi fokozatát 

1985-ben, a tudományok doktora címet 1993-ban, a habilitációt 1996-ban szerezte meg. 

Magyar akadémiai és kormányzati kutatóintézetekben dolgozott 1976 és 1998 között, az 

utolsó nyolc évben az MTA Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézet igazgatójaként.  

1999-2000-ben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatalának elnöke volt államtitkári 

rangban. 2000-2001-ben az IMC Graduate School of Business dékán-vezérigazgatójaként 

dolgozott Budapesten.  

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 2001 és 2007 között, rendes tag 2007-től.  

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke 2004 és 2011 között.  

Az MTA Elnökségének tagja 2008-tól. A Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke 1999-től.  

Az Acta Oeconomica főszerkesztője volt 2000 és 2011 között, 2012 januárjától a Szerkesztő 

Bizottság elnöke. További 5 magyar és külföldi szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 

Az EU Bizottság Kutatási Főbiztosa három tanácsadó csoport tagjának kérte fel 2002-től, ezek a 

megbízásai 2008/2009-ben értek véget. A Lisbon Agenda Group tagja 2005-től.  

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnöke (1993-94).  

A Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának a Parlament által választott tagja 2009 

februárja és 2010 decembere között.  

 


