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GÖDI ARCHÍVUM és DOKUMENTÁCIÓ 

Kiss Károly 1976 – 1995 között,  

az MTA Világgazdasági Kutató Intézetében készült 

kéziratos írásai és tanulmányai
*
 

 

 

1. Szovjet gazdaság 

A IX. ötéves terv értékelése, a X. ötéves terv fontosabb mutatói és a gazdaságpolitika új 

elemei. Kézirat, 1977, 27 old. 

A 10. ötéves terv első két évének eredményei. Kézirat, 1978, 4 old. 

A Szovjetunió 10. ötéves tervének súlyponti kérdései és az eddigi eredmények. Kézirat, 1978, 

45 old.  

A szovjet gazdaság 1980 után. Kézirat, 1978, 42 old. + mellékletek 

Az SzKP agrárpolitikája. (Megjegyzések az SzKP KB 1978. júliusi, a mezőgazdasággal 

foglalkozó plénumának állásfoglalásához.) Kézirat, 1978, 22 old. 

A Szovjetunió kereskedelme a fejlődő országokkal. Kézirat, 1979, 51 old.  

Az energiahordozók termelésének prognózisa a Szovjetunióban. Kézirat, 1979, 65 old. 

A szovjet gazdaság a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján. MTA VKI TTSz 1982, 170 old. 

(3 pld) 

A szovjet gazdaság a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján. MTA VKI TTSz 1982, a 

kiadvány 27 oldalas rövidítménye, kézirat 

A Szovjetunióban folyó gazdasági kísérletek néhány fontosabb jellemzője. Kézirat, 1984, 9 

old. (2 pld.) 

A vasérctermelés problémái és kilátásai a Szovjetunióban. Kézirat, 1984, 16 old. 

Szovjet energia-helyzet és prognózis 2000-ig. Kézirat, 1984, 21 old. [Hozzájárulás az Intézet 

ugyanilyen című 141 oldalas közös anyagához? – vagy annak kivonatolása?] 

Tatjana Zaszlavszkaja: Elmélyültebben kell tanulmányozni a Szovjetunióban a gazdasági 

fejlődés társadalmi mechanizmusát. Ismertetés, kézirat, 1985, 9 old. 

Növekedési és hatékonysági problémák a 80-as évek elején a Szovjetunióban. Kézirat, 1986, 

127 old. + források (2 pld) 

                                                             
*
 A publikált írásaimat otthon tartom. Itt csak elvétve van néhány belőlük. A publikációs listám itt tekinthető 

meg: http://kisskaroly.x3.hu/szemelyes/publikaciok.pdf 



2 
 

A szovjet gazdaság és társadalom a XXVII. kongresszus előtt és után. Kézirat, 1986, 181 old. 

(társszerző Pécsi Kálmán) 

Változások a gazdaságpolitikában és viták a gazdaságirányítási rendszerről (a Brezsnyev utáni 

évek fejleményei a Szovjetunióban). Kézirat, 1986, 41 old.  

Hol tart ma a szovjet reform? Kézirat, 1986, 31 old. 

Működési zavarok, növekedési és hatékonysági gondok a szovjet gazdaságban (1975-1985). 

Kézirat, 1986 ápr., 73 old.  

Növekedési és hatékonysági problémák a 80-as évek elején a Szovjetunióban. Kézirat, 1986 

ápr., 127 old. + források 

A műszaki fejlődés néhány aktuális kérdése a Szovjetunióban. Kézirat, 1986, 25 old. + 

mellékletek 

Új korszak küszöbén a szovjet gazdaság. Böröczffy Ferenc, Kiss Károly, Pécsi Kálmán. 

Kossuth, 1987, 333 old. 

A Szovjetunió hosszútávú gazdaságfejlesztési terve (célok, eszközök, esélyek). Kézirat, 1987, 

22 old.  (2 pld.) 

Gyapottermesztés a Szovjetunió déli köztársaságaiban. Kézirat, 15 old. [1987?] 

A szovjet ipar várható fejlődése 2010-ig. Kézirat, 1988, 38 old.  

The Pains of Marketbirth. The case of the Soviet planned economy. (Research project for 

fellowship of the Kennan Institute for Advanced Russian Studies.) Kézirat, 1989, 10 old. 

Szovjet reform magyar szemmel. Kézirat, 22 old. é. n. [1989?] 

Some studies of major importance on the Soviet economy. Saját bibliográfia, másfél old., 

1989. 

The Soviet reform with the Hungarian eye. Kézirat, 31 old., é. n.  

Egy birodalom végnapjai. (A Gorbacsov-évek gazdasági mérlege.) Kézirat, 1990, 142 old. + 

források 

A szovjet gazdaság fejlődésének perspektívái 2000-ig. Kézirat, é.n. 5 old. 

A Világgazdasági Intézetben folyó szovjet kutatásokról. Feljegyzés, 1990. 1 old. 

Irodalomjegyzék [a szovjet gazdaságról, 1988-89-90-es források], kézirat, 14 old. é. n.  
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2. Közép-Ázsia, belső regionális integráció 

A Szovjetunió regionális gazdaságpolitikájának és a szovjet gazdaság regionális fejlődésének 

áttekintése. MTA VKI TTSz, 1977, 162 old. (3 pld) 

A Szovjetunió regionális gazdaságpolitikájának és a szovjet gazdaság regionális fejlődésének 

áttekintése. Összefoglalás, 1977, 22 old., kézirat  

A szovjet gazdaság regionális fejlődésének jellege. Doktori disszertáció, 1978, 116 old.  

A szovjet gazdaság regionális integrációs modelljének elemzéséből leszűrt következtetések. 

[Nyersnek] Kézirat, 1980, 10 old.  

Területfejlesztési politika a Szovjetunióban. MTA VKI 1985, 39 old. kézirat 

Hagyomány és fejlődés szovjet Közép-Ázsiában: társadalmi kérdések. Kézirat, 1985, 74 old. 

+ 19 old. statisztikai melléklet 

A közép-ázsiai köztársaságok a szovjet gazdaság rendszerében. Kandidátusi disszertáció, 

1986, 278 old. (+ irodalom és mellékletek), MTA VKI. (2 pld) 

A közép-ázsiai köztársaságok a szovjet gazdaság rendszerében. Kandidátusi disszertáció 

tézisei. 1986, 27 old. kézirat 

Domestic Integration of the Soviet Economy. The Case of the Central Asian Republics. 

Hungarian Scientific Council for World Economy, Budapest, 1987, 128 p. 

A szovjet gazdaság belső integrációs szereveződése. 13 old. kézirat, é.n. 

Népek, nemzetiségek a Szovjetunióban (Szlávok, türkök, ugorok; egy ország, száz nép). 

Kézirat, 6 old. é. n.  

 

3. Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok és KGST 

Hatékonyság népgazdasági- és KGST-szinten. Kézirat, 1976, 31 old. [ez volt a belépőm az 

Intézetbe] 

Feljegyzés Sirjájev és Nyers elvársak beszélgetéséről. Kézirat, 1976, 7 old.  

A magyar-szovjet áruforgalom export- és import-intenzitása 1960-1974 között kiemelt 

termékenként. Kézirat, 1977, 13 old. + táblázatok, számítási anyag. (társszerző Réti Tamás)  

Megjegyzések a kemény és puha cikkek problematikájához. Moszkva, 1979 október, 16 old. 

kézirat. 

Zamecsanija k voproszu o tvjordnüh i mjagkih tovarah. Kézirat, Moszkva, 1979, 17 old. 

Doklad po teme razvitija integracionnoj modeli SzEV. Kézirat, Szófia, 1979, 9 old.. 
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Hozzászólás a KGST integrációs modelljének továbbfejlesztéséhez. Kézirat, Szófia, 1979, 8 

old.  

Beszámoló a fiatal közgazdászok szófiai értekezletéről. Bp., 1979, 8 old., kézirat 

Az 1972. évi magyar-szovjet kereskedelem teljes energia- és anyagtartalma. Kézirat, 1980, 33 

old. + 57 old. számítási anyag  

Az 1972. évi magyar-szovjet kereskedelem teljes energia- és anyagtartalma. Kézirat, 1980, 18 

old., rövid változat  

Beszámoló a moszkvai KGST-Intézetben végzett munkámról. Kézirat, 1980, 1 old. 

Beszámoló A kemény és puha cikkek problematikájáról írt tanulmányom moszkvai vitájáról. 

Kézirat, 1980, 2 old. 

N.P. Smeljov: A szocializmus és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Könyvismertetés. 

Külpolitika, 1980/2. 

A szovjet gazdaságban lejátszódó folyamatok hatása a KGST-re. Kézirat, 1981, 16 old.  

Néhány, a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok perspektíváit érintő következtetés. [A 

szovjet gazdaság a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján c. VKI TTSz-kiadvány megfelelő 

fejezetének a felfrissítése] Kézirat, 1982, 148-153. old.  

A szovjet gazdaság helyzete és a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok perspektívái. Kézirat, 

1983, 98 old. + 21 old. mellékletek 

Kunyicin a KGST-országok és az Egyesül Államok gazdasági kapcsolatainak aranykoráról. 

Könyvismertetés, kézirat, 1985, 15 old.  

Garaszimov Magyarországról szóló cikke a Pravdában [az MSzMP XIII. kongresszusa előtt]. 

Feljegyzés, 1985, 3 old. 

A bábolnai Á.G. nehézségei a szovjet együttműködéssel. Kézirat, 1985, kézirat, 9 old. 

[Látogatás Marina Uszievics-csel Burgert Róbertnál és Hoffer Györgynél] 

Átgondolatlan áldozat. Minél rosszabb, annál jobb? (Hozzászólás a magyar-szovjet 

kereskedelem elszámolási rendszeréről folyó vitához.) Figyelő, 1989. ………… 

Ellenvetések a magyar-szovjet kereskedelem szabaddevizás rendszerre történő áttérésével 

szemben. 1989, kézirat, 10 old.  

Rubelháttér – vitával. Látszatmegoldások, valódi dilemmák. Népszabadság, 1990. jan. 22.  

Ez a szjezd lesz a végső. (A KGST utolsó ülése elé. ) Kézirat, 3 old. é.n. [1990?] 

Felszólalás „A szocialista gazdasági integráció és a magyar politika lehetőségei” c. 

vitafórumon. Kézirat, é.n. 4 old.  
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A KGST együttműködés fejlődésének alternatívái. Kézirat, 4 old. é.n., [szerző?] 

A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatokról. Feljegyzés, kézirat, 1990. 3 old. 

 

4. Kelet-Európa-kutatás, egyéb 

Jaroslav Vanek: The General Theory of Labor-Managed Market-Economies….. Az 

önigazgatáson alapuló piacgazdaságok általános elmélete. Könyvismertetés, kézirat, 24+33 

old. é.n.  

Vanek, Jan: The Economics of Workers’ Management. A Yugoslav Case Study. (A 

munkásirányítás közgazdaságtana. Jugoszláv esettanulmány)….. Könyvismerrtetés, kézirat, 

23 old.  

Deborah D. Milenkovitch: Terv és piac a jugoszláv közgazdasági gondolkodásban... 

Könyvismertetés, kézirat, 69 old., é.n. 

Munkaerőhelyzet és foglalkoztatási politika Lengyelországban. (Jelenlegi helyzet és 

perspektívák.) MTA VKI TTSz, 1978, 63 old. (2 pld) 

Foglalkoztatási politika, és a munkaerő szerepe a gazdasági növekedésben (jelenlegi helyzet 

és perspektívák). [Lengyelország]. Kézirat, 30 old. é.n. 

A munkaerőgazdálkodás egyes kérdései Csehszlovákiában. Kézirat, 1979, 106 old.  

Az NSzK-ban folyó kelet-európai kutatások legújabb eredményei (beszámoló 

tanulmányutamról). Kézirat, 1980, 29 old.  

A szovjet kapcsolatok szerepe a kelet-európai szocialista országok perspektivikus 

gazdaságfejlesztési terveiben (kutatási témavázlat). Kézirat, 1986, 6 old. 

Ekonomicseszkoe szotrudnicsesztvo evropejszkih szocialiszticseszkih sztran sz Szovetszkim 

Szojuzom: obscsie csertü i perszpektivü. Naucsno-isszledovatelszkij Insztitut mirovoj 

ekonomiki VAN – MIEP –MSzSz. Moszkva, 1987, 74 old.  

Harakternüe csertü i perszpektivü sztrukturü ekonomicseszkogo szotrudnicsesztva 

evropejszkih szocialiszticseszkih sztran i SzSzSzR. Kézirat, 1987, 34 old.   

Harakternüe csertü i perszpektivü sztrukturü ekonomicseszkogo szotrudnicsesztva 

evropejszkih szocialiszticseszkih sztran i SzSzSzR. Kézirat, 1987, 5 old.   

Prágai reformesélyek. Kézirat, 1988, 10 old.  

Lengyelországi tapasztalatok. Kézirat, 10 old., é.n.  

Mitől olyan nagy a jugoszláv gazdaság pénzszükséglete? Kézirat, 1988, 46 old. 

A liberális gyógymód kudarca Jugoszláviában. Kézirat, 1990, 14 old. 
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Nyugati eladósodás és makrogazdasági folyamatok a volt szocialista országokban (1970 – 

1990). Kézirat, 1992, 23 old. + mellékletek 

Van-e helyes eladósodás? Keleteurópai Szemle (?) …. 28-35. old.  

Az európai szocialista országok egymásközti gazdasági kapcsolatainak szerepe a 

világgazdasági recesszió idején (kutatási vázlat). Kézirat, 5 old, é.n. 

The Impact of the European Union on the Visegrád cooperation. Kézirat, 1995, 9 old. 

 

5. Magyarország 

After the taxi drivers’ blocade – towards political consolidation. Kézirat, 1990, 14 old. 

Assessment of the new economic programme of the Hungarian Government. Kézirat, 1991, 

16 old. 

Is there, will there be a Government crisis in Hungary? Kézirat, 1991, 5 old.  

 

Göd, 2020. szeptember 2.  


