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2017. április 18-ával Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere dr. Szabó Csabát 
nevezte ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának. 

Szabó Csaba 1967. július 7-én, Nován született. Általános és középiskolai tanul-
mányait Zalaegerszegen végezte. Még általános iskolás korában megismerkedett a Zala 
Megyei Levéltárral, ahova középiskolás korában már rendszeresen járt, kutatott. Érett-
ségi után 1991-ben magyar–történelem szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett 
a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. 1989-ben az Országos Tudományos Diák-
köri Konferencián első helyezést ért 
el A tihanyi bencés apátság egyházi nemesei 
a középkorban című dolgozatával. 1992 
és 1997 között Németországban az 
Eichstätti Katolikus Egyetemen tör-
ténelmet, gazdaság- és társadalomtör-
ténetet, művészettörténetet hallgatott, 
tanulmányait magiszter diplomával 
zárta. Tanulmányai során nemcsak a 
német nyelvet sajátította el, hanem a 
kultúrát is jól megismerte. 2000-ben, 
Németországban PhD fokozatot 
szerzett. Die katholische Kirche Ungarns 
und der Staat in den Jahren 1945–1965 
című disszertációja 2003-ban, Münc-
henben könyv formájában is megje-
lent. 2005-ben az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem levéltár szakán dip-
lomázott. 2010-ben, szintén az EL-
TE-n habilitált történettudományi területen. 

Pályafutását 1997-ben kezdte Budapest Főváros Levéltárában, ahol 
segédlevéltárosi, levéltárosi majd főosztályvezető-helyettesi munkaköröket töltött be. 
Munkája során számos publikációt adott közre, köztük dokumentum-köteteket és ké-
zikönyvet önállóan és társszerzőként is. 2003-ban került át a Magyar Országos Levél-
tárba, ahol kezdetben az 1945 utáni kormányszervek főosztálya vezetőjeként dolgo-
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zott. Erre az időre esett a főosztály összevonása a volt pártiratok főosztályával, vala-
mint az új, Kormányzati Gyűjtőterületi Főosztály megszervezése, amelynek kiemelt fe-
ladata az államigazgatás iratkezelésének felügyelete, ellenőrzése. 2004-ben sikerrel pá-
lyázott a főigazgató-helyettesi posztra. Két ciklusban is ellátta az 1945 utáni politikai és 
gazdasági kormányszervek, pártiratok, a gazdasági iratok és gyűjtőterületi főosztályok, 
valamint az informatika felügyeletét. Ez utóbbi területen kiemelten kezelte és támogat-
ta a levéltári anyag digitalizálását, elektronikus nyilvántartását, adatbázisok építését. 
Mindezt nemcsak papíralapú dokumentumok, hanem hangzó- fénykép- mozgóképes 
anyagok esetében is szorgalmazta. 2007 őszétől a MOL Európai Uniós projektjének 
(konzorciumban a BFL-lel és a KopintDatorg Zrt-vel), az Elektronikus Levéltárnak 
lett az Országos Levéltár oldali vezetője. Ezzel európai színvonalú levéltári nyilvántar-
tást és hosszú távú megőrzésre szolgáló informatikai megoldást sikerült Magyarorszá-
gon bevezetni. Az Országos Levéltárban eltöltött hét év során számos publikációt je-
lentetett meg. Kiemelkedő jelentőségű, hogy Nagy Imre és mártírtársai perének ötve-
nedik évfordulójára virtuálisan egyesítette munkatársaival a per teljes anyagát. Ezzel a 
módszertani szempontból is úttörő munkával sikerült a huszonháromezer oldalnyi 
iratanyag mellett hiánytalanul feltárni és digitálisan is felújítani a per hangzó anyagait, 
amelyet DVD-n is kiadtak.  

2010 őszén felkérést kapott a Balassi Intézet – Collegium Hungaricum Bécs tu-
dományos igazgatóhelyettesi és egyben a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatói 
posztjának betöltésére, ahol 2015 nyaráig dolgozott. Számos rendezvény (például több 
kiállítás és nemzetközi konferencia) megszervezése mellett kiemelten kezelte az intézet 
német nyelvterületen rangos, keresett és citált tudományos kiadványsorozatát, a 
Publikationen der ungarischen Geschichtsforschungot, amelynek tizennegyedik kötete 2015 
decemberében jelent meg. Tizenhárom kötet kiadása igazgatói megbízatása idejére 
esett, három kötetet maga szerkesztett, négy kiadványnál társszerkesztő volt, több kö-
tetben publikált tanulmányt. A sorozatban megjelentek klasszikus forráskiadványok, 
monográfiák és tanulmánykötetek is. 

Kiküldetése lejártával hazaköltözött, és korábbi munkahelyén, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltárában, az 1945 utáni politikai és gazdasági kormányszervek 
és pártiratok főosztályának vezetőjeként helyezkedett el. Fél év elteltével általános fő-
igazgató-helyettesi megbízást kapott, amelyet 2017 áprilisi főigazgatói kinevezéséig töl-
tött be. Fél évig hozzá tartoztak az intézményből távozó megyei főigazgató-helyettes 
feladatai is. 

Több szakmai és civil szervezetnek tagja, így a Levéltári Kollégiumnak, a Magyar 
Levéltárosok Egyesületének és a Hajnal István Körnek is. Tizenhárom könyvet jegyez 
szerzőként, tizenötöt szerkesztőként, ezeknek közel harmada idegen nyelvű. Tudomá-
nyos közleményeinek száma száz fölött van. Számos konferencia és kiállítás megren-
dezése kötődik nevéhez. Hazai és külföldi kutatásai főként a huszadik századhoz kap-
csolódnak, különös tekintettel a magyar katolikus egyház működésére és helyzetére a 
létező szocializmus időszakában.  

 

  


