
Chikán Attila (Budapest, 1944. április 4.)  
magyar közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 
Kutatási területe a vállalatgazdaságtan, a vállalati versenyképesség és a logisztika.  

Iskolánkban 1962-ben érettségizett. 

1970-től a Rajk László Szakkollégium alapító igazgatója.  

1998–1999-ben Magyarország gazdasági minisztere (az első Orbán-kormány elején) 

 2000 és 2003 között a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. 

Élettársa Nagy Márta. Gyermekei: Attila és Eszter. 

Életpályája  

Iskolánkban 1962-ben érettségizett. 

 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 1967-ben szerzett közgazdászdiplomát 
terv-matematika szakon 

1967.  Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervezőirodáinak közgazdásza  

1969-ben egyetemi doktori disszertációját védi meg 

 1970-ben a Rajk László Szakkollégium alapító igazgatójává nevezték ki, tisztségét azóta is 
betölti. Később adjunktus, majd egyetemi docens lett.  

1971-1972 Stanford University, ICAME program 

1989-1998 a vállalat-gazdaságtan tanszék vezetője, 1990-ben egyetemi tanár 

2000-ben az egyetem rektorává választották három évre 

A Logisztika és termelési lánc tanszéken egyetemi tanár 

2004-ben a Versenyképesség-kutató Központ vezetője lett 2006-ban a Collegium Budapest 
felügyelőbizottságának elnöke lett. 

 1997-től miniszteri kinevezéséig Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott. 

1981-ben védte meg a közgazdaság-tudományok kandidátusi, 1999-ben akadémiai doktori 
értekezését. 

 Az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának, a Marketingtudományi Bizottságnak és a 
Logisztikai Bizottságnak lett tagja.  



1997 és 2000, valamint 2004 és 2007 között a Magyar Tudományos Akadémia 
közgyűlésének doktori képviselője 

2010-ben az Akadémia levelező tagjává választották 

 2003-ban a Svéd Királyi Mérnöki Akadémia külső tagja  

Egyéb tisztségei: 

 Nemzetközi Készletezési Tudományos Társaság főtitkára 

 1991-től a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság társelnöke 

A Közgazdasági Szemle és a Vezetéstudomány című tudományos folyóiratok 
szerkesztőbizottságának tagja 

1986 és 1991 között a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 

1993 és 1998 között az Aranykor Nyugdíjpénztár igazgatóságának tagja  

 Dunaferr Rt. (1990–1998), az  MTI Rt. (1997–1998) , és a Richter Gedeon Rt. (2000–) 
felügyelőbizottságának elnöke  

2004-től a MOL Nyrt. felügyelőbizottságának alelnöke  

Több mint kétszáznegyven tudományos publikáció szerzője, ebből több mint tizenöt magyar 
és több mint tizenöt angol nyelvű könyv szerzője, társszerzője vagy szerkesztője. Munkáit 
elsősorban magyar és angol nyelven adja közre. 

Díjai, elismerései  

 Pázmány Péter-díj (2000) 
 Máriás Antal-emlékérem (2001) 
 Popovics Sándor-díj (2003) 
 a Babeş–Bolyai Tudományegyetem díszdoktora (2003) 
 a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2006) 
 Eger város díszpolgára (2012) 

Főbb publikációi magyar nyelven 

 Készletek a gazdaságban (társszerző, 1978) 
 Készletezési modellek (társszerző, 1983) 
 A vállalati készletezési politika (1984) 
 Erőforrás-tartalékok a vállalati gazdálkodásban (1988) 
 Készletek, ciklusok, gazdaságirányítás (társszerző, 1989) 
 Vállalataink erőltetett (át)menetben (1996) 
 Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje - Termelés, szolgáltatás, logisztika 

(társszerző, társszerk., 1999, 2007) 
 Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban (társszerk., 2002) 
 Üzleti fogalomtár (társszerk., 2003, 2004) 



 Bevezetés a vállalatgazdaságtanba (2007) 
 Vállalatgazdaságtan (4., átdolgozott, bővített kiadás, 2008; korábbi kiadások: 1991, 

1997, 2003) 
 Versenyben a világgal. Vállalataink versenyképessége az új évezred küszöbén 

(társszerk., 2009) 

 


