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Sárközy Tamásra emlékezünk

Életének 80. évében elhunyt Sárközy Tamás jogászprofesszor, egyetemünk egykori tanszék-
vezetője, a hazai és a nemzetközi jogtudomány és jogi közélet kiemelkedő alakja. Sárközy Tamás 
professzor életútja szorosan kapcsolódott a Corvinus Egyetemhez, valamint előd intézményei-
hez: 1972 és 2010 között egyetemünk oktatója és tanszékvezetője is volt. 

Sárközy Tamás 1940. október 26-án született Budapesten. 1958 és 1963 között végezte el 
jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1963 és 1969 között az Építésügyi 
Minisztériumban dolgozott, majd 1969-től egészen haláláig az MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézetének a munkatársa volt. 1993-tól vezette a Jogtudományi Intézet polgári jogi főosztályát, 
ahol nyugdíjazását követően professor emeritusként folytatta tudományos tevékenységét. 1978-
ban lett az MTA doktora, 1979-ben pedig egyetemi tanári címet kapott. 1981-től vezette a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékét. 

Mind a hazai jogtudomány képviselőjeként, mind pedig állami funkciót is betöltő vezetőként 
kiemelkedő szerepe volt a rendszerváltozás gazdasági jogi és vállalati jogi megalapozásában. Az 
ő nevéhez fűződik az 1988. évi első társasági törvény megalkotása. 1988 és 1990 között a gazda-
sági-vállalati jog kodifikációjáért felelős igazságügyminiszter-helyettes, majd deregulációs kor-
mánybiztos. 

Az 1990-es évektől a hazai jogtudomány egyik vezető személyisége. Csaknem száz könyv és 
több száz tanulmány szerzője. 1992-ben megalapította a Gazdaság és Jog című folyóiratot, mely-
nek haláláig főszerkesztője is volt. 

Intenzív kapcsolatot állapot a külföldi jogtudomány képviselőivel. Elsősorban az osztrák és 
a német jogterületen vált ismertté és elismertté. Kutatóként számos alkalommal járt a hamburgi 
Max-Planck Intézetben, több neves professzorral is szoros baráti kapcsolatot ápolt. 

Sárközy Tamás volt az elmúlt négy évtized talán legtermékenyebb magyar jogtudósa. Munkái 
a tulajdonjog, a jogi személyek – elsősorban a vállalatok – joga mellett a sportjogot, valamint a 
kormányzástant is érintették. Ezekről a jogterületekről is több tankönyvet írt. Utolsó munkája, 
amelyben szerzőként és szakmai lektorként is részt vett, a 2019. októberében megjelent Üzleti 
jog című tankönyv. 

A jogtudomány és a hazai jogi közélet fejlesztéséért végzett iskolateremtő munkásságát szá-
mos állami és civil díjjal, kitüntetéssel ismerték el. Legbüszkébb talán a 2009-ben elnyert Prima 
Primissima közönségdíjára volt. 

Aktívan részt vett a hazai sport közéletben is. A Magyar Jégkorong Szövetség elnökeként, 
valamint a Testnevelési Egyetem oktatójaként a hazai sportjog fejlesztéséért is nagyon sokat tett. 

Színes egyénisége, legendásan jó előadóképessége, olvasmányos stílusa kedvelt és szeretett 
tanárrá emelte őt a hazai jogász- és közgazdász nemzedékek szemében. 

 

Sárközy Tamás professzor temetésére szűk családi körben kerül sor. 

 
Nyugodjon békében! 


