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Ballabás Dániel tudományos segédmunkatárs

1980-ban születtem Budapesten. 1998-ban a Fáy András Közlekedésgépészeti
Műszaki Szakközépiskolában érettségiztem. Autóvillamossági szerelő szakmámnak
búcsút mondva 2002-ben jelentkeztem az Eszterházy Károly Főiskola történelemszámítástechnika szakára. Tanulmányaim során az eredetileg inkább műszaki
érdeklődésem egyre inkább a történelem felé fordult, így végül ezen a szakon szereztem
főiskolai diplomát 2007-ben, majd egyetemi végzettséget 2008-ban. A számítástechnikai
ismereteimet — bár oklevelet végül nem kaptam — igen jól tudom hasznosítani a kutatási
tevékenységem során, ahol a források feldolgozása közben keletkező nagy mennyiségű
adat hatékony tárolását és elemzését kell megoldanom.
Még főiskolai hallgatóként TDK dolgozat készítésébe kezdtem, amelynek
konzulense dr. Pap József volt. A Házasság, gyermekáldás és halál a Széchényi családban
— a reformkortól a II. világháborúig címet viselő dolgozatommal a XXVIII. OTDK Humán
Tudományi Szekciójában I. helyezést értem el 2007 áprilisában.
A sikeres OTDK szereplést követően kitágítottam a kutatási területemet. Jelenleg a
magyar főnemesség különböző szempontok szerinti differenciálódását kutatom az 1848
és 1918 közötti időszakban. Módszertani szempontból élénken foglalkoztat a digitális
történelemtudomány (digital history, Digitale Geschichtswissenschaft), vagyis a digitális
média és a modern informatika eszköztárának intenzív használata a történeti kutatásban,
elemzésben és az eredmények disszeminációjában. 2017 januárjától vezetője vagyok az
Eszterházy Károly Egyetemen működő Digitalizáció a történelemtudományban
kutatócsoportnak.
2009 szeptemberétől a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori
Iskolájának hallgatója voltam, ahol 2012 nyarán abszolutóriumot szereztem. Kutatási
témám munkacíme: A főrendiházi reform és a magyar főnemesség birtokviszonyai (18851918). Témavezetőm dr. Pap József főiskolai tanár.
Doktoranduszként a Debreceni Egyetem Történeti Intézete kutatóhelyen részt
vettem a Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták a 17-20. századi

Magyarországon címet viselő OTKA-pályázatban (2011-2015). 2015 februárjától tagja
vagyok
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társadalomtörténeti elemzése címet viselő OTKA kutatócsoportnak az Eszterházy Károly
Egyetemen (2015-2019). Mindkét pályázat keretében a főrendiház társadalmi
összetételének vizsgálatát végzem, illetve végzem. 2017 júliusától tagja vagyok a Magyar
családtörténet a modernitás előtt: Gyermekkor és családintegrációk a 16-19. században
című Lendület-kutatócsoportnak (MTA BTK TTI).
2008 őszétől — egy féléves megszakítással — az Eszterházy Károly Főiskola, majd
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neveléstudományi doktori iskolák akkreditációjának előkészítésében. Dr. Romsics Ignác
professzor úr mellett ellátom a Történelemtudományi Doktori Iskola, valamint az
Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács titkári teendőit. 2011 tavaszán tagja voltam a
XXX. Jubileumi OTDK Humán Tudományi Szekciója szervezőbizottságának. 2014
szeptembere és 2015 januárja között a Bölcsészettudományi Kart megbízott dékáni
hivatalvezetőjeként tevékenykedtem. 2015 áprilisa és októbere között a TÁMOP- 4.2.2.B15/1/KONV-2015-0016 pályázat kutatási és képzési modulját vezettem. 2017 januárjától
az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 pályázat doktori iskolás kutatócsoportokkal kapcsolatos
modulját vezetem.
Eger, 2017. május 30.

