
Paár Ádám történész, politológusPaár Ádám történész, politológus

1983-ban születtem Budapesten. A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba1983-ban születtem Budapesten. A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba  
jártam.jártam.

2002-ben az 2002-ben az „Az emigráns Kossuth Lajos és a nemzetiségi kérdés”„Az emigráns Kossuth Lajos és a nemzetiségi kérdés” című című  
pályamunkámmal I. helyezést értem el az Országos Középiskolaipályamunkámmal I. helyezést értem el az Országos Középiskolai  
Tanulmányi Versenyen történelem tantárgyból. Az első helyezésreTanulmányi Versenyen történelem tantárgyból. Az első helyezésre  
tekintettel érettségi nélkül felvételt nyertem az ELTEtekintettel érettségi nélkül felvételt nyertem az ELTE  
Bölcsészettudományi Karának történelem szakára, majd 2003-banBölcsészettudományi Karának történelem szakára, majd 2003-ban  
sikeresen felvételiztem az ELTE Társadalomtudományi Karánaksikeresen felvételiztem az ELTE Társadalomtudományi Karának  
politológia szakára is. 2006-ban szereztem meg a diplomátpolitológia szakára is. 2006-ban szereztem meg a diplomát  
történelemből, 2008-ban pedig politológiából. A két szak melletttörténelemből, 2008-ban pedig politológiából. A két szak mellett  
elvégeztem a tanárképzést is az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán.elvégeztem a tanárképzést is az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán.

Eredetileg az 1848–49-es szabadságharc történetével és a 19. századiEredetileg az 1848–49-es szabadságharc történetével és a 19. századi  
eszmetörténettel foglalkoztam. Később érdeklődésem kibővült, és – aeszmetörténettel foglalkoztam. Később érdeklődésem kibővült, és – a  
politológiában való elmélyülés hatására – egyre inkább a 20. századipolitológiában való elmélyülés hatására – egyre inkább a 20. századi  
választástörténet kezdett érdekelni.választástörténet kezdett érdekelni.

2006-ban tagja lettem a tehetséges fiatalok összefogására alakult Bolyai2006-ban tagja lettem a tehetséges fiatalok összefogására alakult Bolyai  
Alapítvány Intranet-rendszerének, majd 2005-ben felvételt nyertem aAlapítvány Intranet-rendszerének, majd 2005-ben felvételt nyertem a  
Bolyai Önképző Műhelybe, amelynek programját 2008-ban fejeztem be.Bolyai Önképző Műhelybe, amelynek programját 2008-ban fejeztem be.

2007 nyarán a Habsburg Intézet ösztöndíjasaként kutattam a Kossuth tér2007 nyarán a Habsburg Intézet ösztöndíjasaként kutattam a Kossuth tér  
történetére vonatkozó 1896–1945 közötti sajtóanyagot.történetére vonatkozó 1896–1945 közötti sajtóanyagot.

2008–2009-ben frissen végzett politológusként a Miniszterelnöki2008–2009-ben frissen végzett politológusként a Miniszterelnöki  
Hivatalban az ösztöndíjas program keretében gyakornokként dolgoztam.Hivatalban az ösztöndíjas program keretében gyakornokként dolgoztam.

2009-ben felvételt nyertem az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori2009-ben felvételt nyertem az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori  
Iskolába, a Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Programba.Iskolába, a Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Programba.  
Disszertációmat Győr-Moson megye és Győr törvényhatósági jogú városDisszertációmat Győr-Moson megye és Győr törvényhatósági jogú város  
1922-1947 közötti választástörténetéről írom. 1922-1947 közötti választástörténetéről írom. 

2009-től kezdve dolgozom a Méltányosság Politikaelemző Központban,2009-től kezdve dolgozom a Méltányosság Politikaelemző Központban,  
előbb gyakornokként, majd 2010-től elemzőként. Politikai elemzőkéntelőbb gyakornokként, majd 2010-től elemzőként. Politikai elemzőként  
havi rendszerességgel írok elemzéseket.havi rendszerességgel írok elemzéseket.

Írtam elemzést az új típusú politikai szerveződésekről (viccpártok, a TeaÍrtam elemzést az új típusú politikai szerveződésekről (viccpártok, a Tea  



Party mozgalom), a nyugati zöld pártokról, az LMP lehetőségeiről, aParty mozgalom), a nyugati zöld pártokról, az LMP lehetőségeiről, a  
bevándorlás-ellenesség és a szociális kérdés összefüggéséről és abevándorlás-ellenesség és a szociális kérdés összefüggéséről és a  
szimbolikus politikáról. szimbolikus politikáról. 

A liberalizmus magyarországi apályával párhuzamosan kezdettA liberalizmus magyarországi apályával párhuzamosan kezdett  
foglalkoztatni a nyugati liberális pártok története és mai arculata. Számosfoglalkoztatni a nyugati liberális pártok története és mai arculata. Számos  
elemzést írtam a nyugati liberális pártok, elsősorban a német FDPelemzést írtam a nyugati liberális pártok, elsősorban a német FDP  
jelenlegi helyzetéről és profiljáról, de a brit, holland, dán liberális pártokjelenlegi helyzetéről és profiljáról, de a brit, holland, dán liberális pártok  
sikerességének tényezőivel is foglalkoztam. Szándékom részben az volt,sikerességének tényezőivel is foglalkoztam. Szándékom részben az volt,  
hogy meggyengítsem azt a közkeletű elképzelést, miszerint a 21.hogy meggyengítsem azt a közkeletű elképzelést, miszerint a 21.  
században már nem lehet mondanivalója egy liberális pártnak. században már nem lehet mondanivalója egy liberális pártnak. 

2010. június 18-án a Magyar Politikatudományi Társaság vándorgyűlésén2010. június 18-án a Magyar Politikatudományi Társaság vándorgyűlésén  
előadást tartottam előadást tartottam „A nyugat-európai liberális pártok és a magyar„A nyugat-európai liberális pártok és a magyar   
liberalizmus a 21. század elején”liberalizmus a 21. század elején” címmel.  címmel. 

Számos televíziós és rádiós műsornak szereplője voltam (ATV Jam, M1Számos televíziós és rádiós műsornak szereplője voltam (ATV Jam, M1  
Ma reggel, Klubrádió Hetes Stúdió, Kossuth Rádió Időt kérek, Civil RádióMa reggel, Klubrádió Hetes Stúdió, Kossuth Rádió Időt kérek, Civil Rádió  
Merítés). Havi rendszerességgel a Népszavában jelennek meg írásaimMerítés). Havi rendszerességgel a Népszavában jelennek meg írásaim

KonferenciákKonferenciák

2009. november 25. Bp., ELTE BTK Doktori Iskola. 2009. november 25. Bp., ELTE BTK Doktori Iskola. Rendszerváltások aRendszerváltások a   
történelembentörténelemben. Előadás címe: Két választás között – a második. Előadás címe: Két választás között – a második  
világháború utáni politikai és társadalmi átmenet időszakánakvilágháború utáni politikai és társadalmi átmenet időszakának  
jellegzetességei Győr-Moson megyében (1945-47).jellegzetességei Győr-Moson megyében (1945-47).

2010. június 18-19. Szeged, Szegedi Tudományegyetem. 2010. június 18-19. Szeged, Szegedi Tudományegyetem. „Válság –„Válság –   
Választás – Demokrácia”Választás – Demokrácia”. A Magyar Politikatudományi Társaság XVI.. A Magyar Politikatudományi Társaság XVI.  
Vándorgyűlése. Előadás címe: A nyugat-európai liberális pártok és aVándorgyűlése. Előadás címe: A nyugat-európai liberális pártok és a  
magyar liberalizmus a 21. század elején. magyar liberalizmus a 21. század elején. 

Politikai elemzésekPolitikai elemzések

1. 1. A városi levegő szabaddá tesz?A városi levegő szabaddá tesz? A német szabaddemokraták kampánya A német szabaddemokraták kampánya  
a nagyvárosokban. 8 o. 2009. december 15. a nagyvárosokban. 8 o. 2009. december 15. 

2. 2. Tulipán és turulTulipán és turul. A szélsőjobboldal ellenségképe Hollandiában és. A szélsőjobboldal ellenségképe Hollandiában és  
Magyarországon. 8 o. 2010. február 2. Magyarországon. 8 o. 2010. február 2. 

3. 3. Hullámtörés?Hullámtörés? Guido Westerwelle és a Szabad Demokrata Párt a német Guido Westerwelle és a Szabad Demokrata Párt a német  
koalíciós kormányban. 7 o. 2010. március 23.koalíciós kormányban. 7 o. 2010. március 23.

4. 4. Nem jár egyedülNem jár egyedül. Dilemmák a kaució intézménye körül. 10. 2010.. Dilemmák a kaució intézménye körül. 10. 2010.  
március 30. (Herédi Mátéval közösen)március 30. (Herédi Mátéval közösen)

http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/ip-fpd-091215.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/kp-kaucio-dilemmak-100323.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/ip-hullamtores100323.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/pd-tulipan-100202.pdf


5. 5. A kétharmad küszöbénA kétharmad küszöbén. 8. 2010. április 14.. 8. 2010. április 14.

66. Rendszerellenesség Európában és Magyarországon. Rendszerellenesség Európában és Magyarországon. 15 o. 2010. május. 15 o. 2010. május  
18.18.

7. 7. Egy protest mozgalom az Egyesült ÁllamokbanEgy protest mozgalom az Egyesült Államokban. 10 o. 2010. július 27.. 10 o. 2010. július 27.

8. 8. Politika és emlékezetPolitika és emlékezet. 4 o. 2010. szeptember 3.. 4 o. 2010. szeptember 3.

9. 9. Választópolgár-pukkasztásVálasztópolgár-pukkasztás. 9 o. 2010. szeptember 7.  . 9 o. 2010. szeptember 7.  

10. 10. Meghasonlás?Meghasonlás? A politikai korrektség bírálata Nyugat-Európában. 9. o. A politikai korrektség bírálata Nyugat-Európában. 9. o.  
2010. október 12.2010. október 12.

11. 11. Államosítások egykor…és napjainkbanÁllamosítások egykor…és napjainkban. 12. o. 2010. november 23. . 12. o. 2010. november 23. 

12. 12. A soros elnökség hatása az Orbán-kormány tevékenységéreA soros elnökség hatása az Orbán-kormány tevékenységére. 6. o.. 6. o.  
2010. november 23. 2010. november 23. 

13. 13. A lelkiismeret és a politikai etikaA lelkiismeret és a politikai etika. Helmut Schmidt gondolatai a német. Helmut Schmidt gondolatai a német  
politikáról. 2010. december 20. politikáról. 2010. december 20. 

14. 14. Urbi et orbiUrbi et orbi. XVI. Benedek pápa karácsonyi üzenete és a világpolitika.. XVI. Benedek pápa karácsonyi üzenete és a világpolitika.  
8 o. 2010. január 4. 8 o. 2010. január 4. 

15. 15. Lehet-e zöld(ebb) a Lehet Más a Politika?Lehet-e zöld(ebb) a Lehet Más a Politika? 10 o. 2010. január 18.  10 o. 2010. január 18. 

16. 16. A bőrszín és a szociálpolitikaA bőrszín és a szociálpolitika. Reflexió Lisa Disch elemzésére. 7 o.. Reflexió Lisa Disch elemzésére. 7 o.  
2011. február 8. 2011. február 8. 

17. 17. Az LMP ellenzékisége.Az LMP ellenzékisége. 9 o. 2011. február 15.  9 o. 2011. február 15. 

18. 18. Szoborváltás? Nagyboldogasszony a GellérthegyenSzoborváltás? Nagyboldogasszony a Gellérthegyen. 6. o. 2011.. 6. o. 2011.  
március 15. március 15. 

19. 19. A német pártrendszer szerkezeteA német pártrendszer szerkezete (Nagy Attila Tiborral közösen). 12 (Nagy Attila Tiborral közösen). 12  
o. 2011. április 12.o. 2011. április 12.

20. 20. Nehéz döntések.Nehéz döntések. A politika George W. Bush szemével. 9 o. 2011. A politika George W. Bush szemével. 9 o. 2011.  
április 19.április 19.

21. 21. A liberális alternatíva – Nyugaton és MagyarországonA liberális alternatíva – Nyugaton és Magyarországon. 10 o. 2011.. 10 o. 2011.  
május 17.május 17.

22. 22. A Medvétől az Egységes OroszországigA Medvétől az Egységes Oroszországig. 8 o. 2011. június 7. . 8 o. 2011. június 7. 

http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/p-amedvetol_az_egyseges_oroszorszagig_110607.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/pd-a_liberalis_alternativa_110517.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/ip-nehezdontesek-110419.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/ip-nemetpartrendsz-110412.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/kp-szoborvaltas-110315.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/pd-lmp2-110215.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/ip-borszinesaszocialpol-110208.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/pd-zoldlmp1-110118.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/ip-urbietorbi-20110104.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/ip-scmidt-101220.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/pd-soroseln-101123.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/kp-allamositas-101123.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/-elleni-b__ralat-Nyugat-Eur__p__ban-20101012.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/ip-valasztopolgar-pukkasztas-20100907.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/kp-politikaesemlekezet-20100903.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/ip-teaparty-100727.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/pd-rendszerellenesseg-100518.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/kp-aketharmadkuszoben-paar_adam-100414.pdf

