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Szomorúan tudatjuk, hogy Prof. Dr. Sárközy Tamás, Szövetségünk elnökhelyettese
2020. február 4-én rövid, súlyos betegség után elhunyt.
Sárközy Tamás a magyar társasági jog és a gazdasági rendszerváltozás meghatározó
alakja volt, közgazdász- és jogászhallgatók nemzedékei lehettek részesei egyéni hangvételű, a
diákok körében legendássá vált előadásainak.
Sárközy Tamás 1940-ben született Budapesten, 1963-ban az ELTE jogtudományi
karán szerzett diplomát, majd az Építésügyi Minisztérium jogtanácsosa, 1969-től az MTA
Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, főmunkatársa, vállalati jogi
osztályvezetője volt, 1993-től másodállásban a polgári jogi részleget vezette, valamint a
tudományos tanácsadói feladatokat is ellátta. 1972-től a budapesti közgazdaság-tudományi
egyetem gazdaságjogi tanszékén egyetemi docens, majd egyetemi tanár, 1981-2001-ig
tanszékvezető volt. 2005-től 2010-ig a Gazdasági Jogi Intézetet vezette. 2000-től egyetemi
tanárként dolgozott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, megalapította az
Üzleti Jogi Tanszéket és 2011-ig vezetése alatt állt.
2008-tól 2011-ig volt az Általános Vállalkozási Főiskola rektora.
Az MTA Jogtudományi Intézetének professor emeritusa tanszékvezető egyetemi
tanárként dolgozott a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen, emellett hosszú ideig töltötte be a Magyar Jégkorong
Szövetség elnöki tisztségét.
Meghatározó személye volt a kormányzati életnek is. 1987-90-ig a Minisztertanács
parlamenti titkára, deregulációs kormánybiztosa, 1988-90-ig igazságügyminiszter-helyettes, a
társasági törvényt kidolgozó kodifikációs bizottság vezetője volt. 2002-ben a Kopint-Datorg
Rt. igazgatóságának elnöki feladatait látta el, 2004-2006-ig a közigazgatás reformját

előkészítő kormánybiztosként is dolgozott. 1993-tól a Gazdaság és Jog folyóirat
főszerkesztője volt.
Sárközy Tamást 1985-ben Állami Díjjal, 2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztjével tüntették ki, 2007-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje a csillaggal kitüntetést, 2009-ben pedig Prima Primissima-közönségdíjat
kapott. 2019-ben beiktatták a hazai jégkorong Hírességek Csarnokába.
Rengeteget publikált, több mint ötven szakkönyvet írt meg.
Főbb művei: A társasági törvény (1988), Gazdasági státusjog (1995), A hatékonyabb
kormányzásért (1996), A rendszerváltozás és a privatizáció joga (1998), A magyar társasági
jog Európában, a társasági és a konszernjog elméleti alapjai (2001), Sportjog (2004),
Kormányzás, civil társadalom, jog (2004), Államszervezetünk potenciazavarai (2005), A
korai privatizációtól a késői vagyontörvényig (2009), A szocializmus, a rendszerváltozás és az
újkapitalizmus gazdasági civiljoga Magyarországon 1945-2005 (2009).
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége egy értékes, egy rendkívül éles
elméjű tagjától búcsúzik. Egy olyan embertől, aki a Szövetség eseményein páratlan
hangvételben, humorral színezetten beszélt korunk és társadalmunk aktuális helyzetéről, amit
és Akit jó volt hallgatni.
Tiszteletünk jeléül 2017-ben mint alapító tagnak átadtuk részére Szövetségünk jubileumi
plakettjét.
Tisztelt Professzor Úr! Kedves Barátunk! Isten Veled!
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