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Zoltai Alexandra 

Absztrakt 

2022. október 16-án vette kezdetét a Kínai Kommunista Párt (KKP) 20. 
Pártkongresszusa. Az öt évente megrendezésre kerülő, egy hetes eseményen 
többek között a KKP felső vezetésének – az Állandó Bizottság, a kínai pártállam 
legfelsőbb hatalmi szerve – összetételéről is döntenek. Amióta Kína gazdasági 
nagysága mellett, komoly geopolitikai befolyásra is szert tett, azóta ezt az eseményt 
nem csak Kínában követik árgus szemekkel, hanem az egész világon, hiszen annak 
eredményei és változásai jelentős kihatással vannak ma már az egész világra nézve. 

Kulcsszavak: Kína, Kínai Kommunista Párt, Pártkongresszus, Xi Jinping 

Abstract 

The 20th Party Congress of the Communist Party of China (CPC) opened on 16 
October 2022. The week-long event, held every five years, will decide, among other 
things, the composition of the top leadership of the CPC - the Standing Committee, 
the highest power organ of the Chinese party-state. Since China has gained serious 
geopolitical influence in addition to its economic stature, nowadays this event is 
watched with a wary eye not only in China but around the world, as its results and 
changes have significant implications for the entire world. 

Keywords: China, Chinese Communist Party, Party Congress, Xi Jinping 

Szakítás a nem túl régi hagyományokkal 

Xi Jinping kínai elnök, aki sokak szerint Kína évtizedek óta volt leghatalmasabb 
vezetője, megerősítette hatalmát október 23-án, amikor a tradíciókkal szakítva 
újabb ciklusra nevezték ki a kormányzó Kínai Kommunista Párt élére, és olyan 
emberekkel vette körül magát az Állandó Bizottságban (ÁB), akik támogatják a 
társadalom és a küszködő gazdaság szigorúbb ellenőrzéséről szóló elképzelését. Xi, 
aki 2012-ben vette át a hatalmat, harmadik ötéves mandátumát kezdheti meg a 
főtitkári poszton, elvetve azt a szokást, amely szerint a kétszer öt éves ciklus után 
távozni kell a posztról. A párt héttagú Állandó Bizottságába kinevezett tagok Xi 
belső hatalmi köréből kerültek ki. Több tag is lecserélődött, például Li Keqiang 
miniszterelnök, az eddigi második számú vezető, a piaci reformok és a 
magánvállalkozások szószólója kikerült a vezetésből. Ez ráadásul annak ellenére 
volt így, hogy Li egy évvel fiatalabb volt a párt informális nyugdíjkorhatáránál (68 
éves). 

Az új Állandó Bizottság 

Október 23-án, a 20. Pártkongresszus első plénumán Xi Jinping bemutatta a párt új 
központi vezetését, a KKP Politikai Bizottság Állandó Bizottságának tagjait. A KKP 

https://www.12371.cn/2022/10/23/ARTI1666503935093586.shtml
https://www.12371.cn/2022/10/23/ARTI1666503935093586.shtml
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legfontosabb szervének számító testület újonnan megválasztott tagjai: Li Qiang, 
Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang és Li Xi. 

Li Keqiangot az elmúlt években Xi meglehetősen mellőzte, ráadásul a 
kongresszuson ki is zárták a KKP új, 205 tagú Központi Bizottságának listájáról, 
amelyből az Állandó Bizottságot választották ki. Az Állandó Bizottság egy másik 
távozója Wang Yang volt, a reformok szószólója, akit sokan a lehetséges 
miniszterelnöknek tartottak, ráadásul Wang 67 évesen a nyugdíjkorhatár alatt van. 
Rajta kívül Han Zheng sanghaji párttitkár, valamint Li Zhanshu, a Nemzeti Népi 
Kongresszus elnöke, a kínai elnök régi szövetségese sem tér vissza a bizottságba. 

Xi Jinping 

A 69 éves Xi-t újra választották a Kínai Kommunista Párt főtitkárának, ezzel 
megnyitva az utat arra, hogy a jövő márciusában tartandó Országos Népi Gyűlésen 
(ONGY) megkezdje harmadik ciklusát, mint Kína elnöke. Xi 2018-ban eltörölte a két 
elnöki ciklus korlátját, megnyitva az utat a határozatlan ideig való kormányzás előtt. 
Xi, akit először 2012-ben neveztek ki a KKP főtitkárának, átfogó korrupcióellenes 
kampányon keresztül megszilárdította a hatalmat, megerősítette az állami szektor 
szerepét a gazdaságban, fejlesztette a hadsereget, és a nevéhez fűződik az Övezet 
és Út kezdeményezés is. 

Li Qiang 

Sanghaj főtitkárát és Xi bizalmasát, Li-t a párthierarchia második helyére léptették 
elő, így valószínű, hogy a jövő márciusi ONGY-n őt nevezik ki Kína 
miniszterelnökének. Szokatlan kinevezés lenne, mivel Li, ellentétben a legtöbb 
korábbi miniszterelnökkel, nincs miniszterelnök-helyettesi tapasztalata a Kínai 
Államtanácsban a központi kormányzati irányításban. A 63 éves Li kilátásai is 
kétségessé váltak, miután az év elején elrendelte a sanghaji kemény két hónapos 
zárlatot, amelynek következtében a lakosok nem jutottak élelemhez és orvosi 
ellátáshoz. Sokan ezért úgy vélik, hogy lojalitása miatt kerülhetett ilyen magasra a 
hierarchiában. Li-t Xi egyik fő emberének tartják, ugyanis vezető 
kabinetfőnökeként dolgozott, miközben Xi 2002 és 2007 között Zhejiang 
tartomány főtitkára volt. 

Zhao Leji 

A párt legfelsőbb korrupcióellenes felügyeletének 65 éves volt vezetője továbbra is 
az ÁB tagja maradt, akit a párthierarchia harmadik helyére léptették elő. Zhao 
korábbi pozíciója a Központi Fegyelmi Ellenőrző Bizottságban, a párt által a 
korrupció és egyéb visszaélések felderítésével foglalkozó szervezetben volt. Ezeket 
az intézkedéseket gyakran úgy jellemezték, mint az ellenfelek kiiktatásának és a 
hűség ösztönzésének eszközét. Zhao most az Országos Népi Kongresszus élére 
került. 

Wang Huning 

A régi pártpolitikai teoretikus, Wang Huning 2017 óta tagja az ÁB-nek, és az ötödik 
pozícióból feljebb lépett, ami azt tükrözi, hogy Xi egyik legfontosabb tanácsadója. 
A „trón mögötti agyaknak” becézett, 67 éves volt egyetemi tanár a jelenlegi és volt 
kínai elnökök számára is dolgozott ki ideológiát, Xi „kínai álom” szlogenjének, 
valamint az ország határozottabb külpolitikájának megalkotója. Egyik leghíresebb 
művében, az Amerika Amerika ellen című művében az Egyesült Államok 

https://english.news.cn/20221023/1febe9499bef46e6931b54edd363509f/c.html
https://english.news.cn/20221023/1febe9499bef46e6931b54edd363509f/c.html?page=2
https://english.news.cn/20221023/1febe9499bef46e6931b54edd363509f/c.html?page=3
https://english.news.cn/20221023/1febe9499bef46e6931b54edd363509f/c.html?page=4
https://book.douban.com/subject/1418776/
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elkerülhetetlen bukása mellett érvelt az olyan önfejű kulturális értékek miatt, mint 
a dekadencia és az individualizmus. 

Cai Qi 

A jelenlegi pekingi párttitkár, Cai Qi Xi közeli politikai szövetségesének tekinthető, 
mivel a kínai vezető irányítása alatt dolgozott Zhejiang és Fujian tartományokban. 
A 66 éves politikus a 2022-es pekingi téli olimpiát időben és viszonylag csekély 
fennakadás nélkül lebonyolította, és Xi „zéró Covid” stratégiáját is végrehajtotta 
anélkül, hogy a Sanghajban látott hatalmas felfordulást okozott volna. A párt egyik 
vezető értelmiségijeként tartják számon, a Fujian Normal Egyetemen szerzett 
politikai gazdaságtanból doktorált, ugyanakkor hozzáértő menedzsernek is 
bizonyult. A KKP főtitkárságának vezetője lett, aki a párt napi ügyeit intézi. 

Ding Xuexiang 

A 60 éves férfi ÁB-ba való bekerülését széles körben várták az elemzők. Az Általános 
Hivatal vezetőjeként 2017 óta Ding Xuexiang az egyik legfontosabb bürokratikus 
pozíciót töltötte be a pártban, átfogó ellenőrzést gyakorolva az információk és a 
tisztviselőkhöz való hozzáférés felett. Ding gyakran azon kevés tisztviselők közé 
tartozik, akik a főtitkár mellett részt vesznek a kényes találkozókon, így kiérdemelte 
a „Xi vezérkari főnöke” elnevezést. Ding soha nem szolgált tartományi szintű 
pártfőnökként vagy kormányzóként, így kinevezése gyakorlatilag jutalom a Xi iránti 
hűségéért. Ding 2013-ban Pekingbe költözött, hogy Xi személyi titkáraként 
dolgozzon. 

Li Xi 

Guangdong tartomány főtitkárának,  az ÁB-ba való kinevezését szakértők szintén 
előre megjósolták. A 66 éves Li-t Xi bizalmasaként tartják számon, hiszen az 1980-
as évek óta ismeri, miután Xi apjának, Xi Zhongxun forradalmi vezetőnek egy közeli 
szövetségesénél dolgozott titkárként. 

Mit jelent a 20. Pártkongresszus a világgazdaság számára? 

A KKP 20. Pártkongresszusa alatt felvázolásra került Kína fejlődési terve a jövőre 
nézve. Mivel a világgazdaság idén nehéz helyzetbe került, és a közeljövőben sem 
várható javulás, így valószínűleg még nehezebbek lesznek a kilátások, ezért Kína 
gazdasági helyzete globális jelentőséggel bírhat. Kína jövőbeli növekedésébe vetett 
bizalmuknak, világszerte sokan hangot adtak és úgy vélik, hogy Kína modernizációs 
lépései és az innováció által vezérelt növekedés nagyobb biztonságot kölcsönöz a 
globális gazdaságnak. 

Kína felgyorsítja egy új fejlesztési minta létrehozását, és magas színvonalú 
fejlesztést fog folytatni – mondta Xi Jinping kínai elnök, miközben jelentést tartott 
a KKP kongresszusán. „Minden fronton teljes mértékben és hűségesen 
alkalmaznunk kell az új fejlesztési filozófiát, folytatnunk kell a reformokat a 
szocialista piacgazdaság fejlesztése érdekében, elő kell mozdítanunk a magas 
színvonalú nyitást, és fel kell gyorsítanunk az erőfeszítéseket egy olyan új fejlesztési 
minta előmozdítására, amelyet a pozitív kölcsönhatás jellemzi a hazai és a 
nemzetközi gazdasági folyamatokat illetően” – mondta Xi. 

Az elmúlt évtizedben Kína bruttó hazai terméke a világgazdaság 18,5%-át tette ki. 
Több mint 140 ország és régió egyik fő kereskedelmi partnerévé vált, és a világ teljes 

https://english.news.cn/20221023/1febe9499bef46e6931b54edd363509f/c.html?page=5
https://english.news.cn/20221023/1febe9499bef46e6931b54edd363509f/c.html?page=6
https://english.news.cn/20221023/1febe9499bef46e6931b54edd363509f/c.html?page=7
https://english.news.cn/20221022/d11e92c1034c48c0a96aadd0a8059120/c.html
https://english.news.cn/20221023/763019864a944b82a6cc8761b47643b3/c.html
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áruforgalmát tekintve vezető szerepet tölt be. Kína továbbá arra törekszik, hogy 
fejlődését zöldebbé és fenntarthatóbbá tegye. Az emberiség és a természet 
harmonikus együttélése érdekében az ország az elmúlt 10 évben 34,4%-kal 
csökkentette szén-dioxid-kibocsátásának intenzitását, és ígéretet tett arra, hogy 
2030 előtt éri el a szén-dioxid-kibocsátás csúcsát, és 2060 előtt eléri a szén-dioxid-
semlegességet. 

2021-ben Kína bejelentette, hogy 2012 vége és 2020 vége között nyolc év 
megfeszített munka után az ország a jelenlegi szegénységi küszöb alatt élő utolsó 
98,99 millió elszegényedett vidéki lakost emelte ki a szegénységből. Jelenleg az 
ország a világ legnagyobb közepes jövedelmű csoportjával büszkélkedhet – 400 
millió ember, ami hatalmas fogyasztási potenciált jelent. 

Kína gazdaságának élénkítése mellett az innovációt kiemelt prioritásként kezeli 
tervezésében. Az ország a 12. helyre emelkedett a 2021-es Globális Innovációs 
Indexen a 2012-es 34. helyről – közölte a Szellemi Tulajdon Világszervezete, és ezzel 
első helyen állt a közepes jövedelmű gazdaságok között. "A tudományt és a 
technológiát elsődleges termelőerőnknek, a tehetséget elsődleges 
erőforrásunknak, az innovációt pedig a növekedés elsődleges mozgatórugójának 
kell tekintenünk" – mondta Xi Jinping a Kongresszuson tett jelentésében. Az 
innovációs törekvések közepette nőtt a Fortune Global 500-as listáján szereplő 
kínai vállalatok száma. 2021-ben 145 kínai vállalat került fel a listára, ami a 2012-es 
95-ről emelkedett, és 19 egymást követő évben emelkedett. 

A távközlési infrastruktúrát tekintve az ország kiépítette a világ legnagyobb 5G 
hálózatát, 2021 végéig országszerte összesen 1,43 millió 5G bázisállomást 
telepítettek, ami a világ összlétszámának több mint 60%-át teszi ki. A technológiai 
fejlődésnek köszönhetően Kína felgyorsította a nagysebességű közlekedési 
hálózatok kiépítését. A világ legfejlettebb nagysebességű vasúti hálózatával 
Kínában mára több mint 40 000 km nagy sebességű vasútvonal működik. 

A strukturális reformok konkrétumai a Kongresszuson elhangzott beszédek 
alapján: 

1. Az egyenlőtlenség csökkentése: „A jövedelemelosztás rendszere a közös 
jólét előmozdításának alaprendszere.” 

2. A kis- és középvállalkozások (kkv-k) erősítése: „Támogatjuk a mikro-, kis- 
és középvállalkozások fejlesztését.” 

3. A nyugdíjrendszer reformja: „Javítani fogjuk az öregségi alappénztárak 
egységes nemzeti irányítási rendszerét, és többszintű és többpilléres 
öregségi biztosítási rendszert alakítunk ki.” 

4. A regionális fejlődés előmozdítása: „Még mindig nagy szakadékok vannak 
a városi és vidéki területek, valamint a régiók közötti fejlődésben és 
jövedelemeloszlásban.” 

5. Liberalizálja a tőkemérleget: „Rendezett módon elősegítjük a CNY 
nemzetközivé válását.” 

Összegzés 

Az, hogy Xi Jinping harmadszor is pártfőtitkári pozícióba került, nem csak azt jelzi, 
hogy meg tudta szilárdítani hatalmát, hanem egy olyan folytonosságot is tud 
biztosítani, amely Kína gazdasági fejlődésének szempontjából fontos lehet. Ezt 

https://english.news.cn/20221023/763019864a944b82a6cc8761b47643b3/c.html
https://merics.org/en/short-analysis/time-different-structural-economic-reform-challenges-xis-3rd-term
https://merics.org/en/short-analysis/time-different-structural-economic-reform-challenges-xis-3rd-term
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mutatja az Állandó Bizottság új összetétele is, hiszen Xi olyan csapatot állított össze, 
akik szorosan osztoznak Kína jövőjéről alkotott elképzelésében. A várakozásokkal 
ellentétben a zéró Covid politika nem került feloldásra és előreláthatólag csak 
nagyon lassan fog kivezetésre kerülni, ami viszont jelentős fennakadásokat okozhat 
mind Kínában mind pedig világszerte a globális ellátási láncok miatt. 


