Szakmai önéletrajz
Dinnyés Patrik tudományos segédmunkatárs
1990-ben születtem. Kezdetektől fogva egy Budapest közeli településen, Sülysápon
élek. Középiskolai tanulmányaimat az óbudai Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium orosz tagozatán végeztem. Az Eszterházy Károly Főiskolán (EKF) szereztem
történelem alapszakos bölcsész diplomát 2013-ban, majd okleveles történész (Ma) diplomát
2015-ben. Mindkét szakdolgozatom témavezetője Gebei Sándor professzor volt, témám pedig
mindkét esetben a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság 18. századi felosztásai, Kelet-Európa
nagyhatalmi változásai. A mesterképzésen írt szakdolgozatomhoz a Balassi Intézet jóvoltából
eddig nem publikált, orosz levéltári forrásokat is fel tudtam használni, ugyanis 2015 tavaszán
lehetőségem adódott Moszkvában kutatni. A moszkvai Puskin Intézetben vettem részt 3
hónapos részképzésen, de szabadidőmben (Seres Attila akkori moszkvai levéltári delegátus
segítségének köszönhetően) a Régi Dokumentumok Levéltárában folytattam kutatómunkát.
Ebben a tanévben az ITDK-n második helyezést értem el, és bár továbbjutottam az OTDK-ra
is, azon az oroszországi részképzés miatt nem tudtam részt venni. Ezt követően 2015-ben
sikeresen felvételiztem állami ösztöndíjas helyre az EKF (azóta EKE) Történelemtudományi
Doktori Iskolájába, A Magyar Királyság, illetve a Kárpát-medence története 1526–1790
között című programjára. Témavezetőm ismételten Gebei Sándor professzor lett,
disszertációm témája pedig II. József oroszországi utazásai (1780, 1787). Doktori
tanulmányaim alatt még két ízben folytattam oroszországi kutatómunkát. Előbb 2017-ben,
Campus Mundi szakmai gyakorlattal töltöttem 3 hónapot a moszkvai Magyar Kulturális,
Tudományos és Tájékoztatási Központban. Ez idő alatt Siklósné dr. Kosztricz Anna levéltári
delegátusnak és Olga Khavanovának (Orosz Tudományos Akadémia Szlávtudományok
Intézete) köszönhetően első alkalommal kutathattam az Orosz Birodalom Külügyi
Levéltárában. Egy évvel később, 2018 tavaszán, immár Klebelsberg Kuno Ösztöndíjjal, ide
tértem vissza hungarika feltárás céljából. Ugyanebben a félévben első ízben doktoranduszként
szemináriumot tartottam (Újkori egyetemes történelem [1789–1849]).
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Történelemtudományi Intézet Ókori, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszékére, mint
tudományos segédmunkatárs.
Röviddel a főiskolára kerülésem után, 2011 elején felvételt nyertem a Kepes György
Szakkollégiumba, majd a nyár elejétől egészen 2015-ig a Szakkollégium elnöki tisztségét
töltöttem be. Ez az időszak szakmai fejlődésem mellet sok más területen is jelentős hatással

volt rám. 2013–2015 között a Történelemtudományi Intézetben működő Breznay Imre
Tehetségműhely koraújkori tagozatának voltam hallgatói műhelyvezetője. 2014-ben
elnyertem a Köztársasági Ösztöndíjat. 2017 januárjától az Esterhazyanum Tudományos
Kutatócsoport tagja, majd ugyanez év decemberétől a Pécsi Tudományegyetem Modernkori
Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport kültagja lettem.
2016-ban megházasodtam, 2017 őszén megszületett első gyermekünk.

