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Pajna Sándor Debrecenben született 1957. április 2-án, és itt végezte általános iskolai és 
– speciális matematika szakon – középiskolai tanulmányait. Mérnök-közgazdász diplo-
máját 1980-ban szerezte meg a Harkovi Egyetemen. Ezt követően hat évig a Tiszántúli 
Áramszolgáltató Vállalatnál dolgozott rendszerszervezőként.

A közigazgatással 1986-ban jegyezte el magát, amikor informatikai csoportvezető lett 
a Hajdú-Bihar Megyei Tanácson, ahol az informatikai tevékenység kialakításával, szer-
vezésével foglalkozott mind a Megyei Tanácsnál, mind Hajdú-Bihar megye településein. 
1991-ben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ igazgatója lett, 
ahol az intézményirányítás keretében az intézmény gazdálkodásának és projektek irá-
nyításával és HR-feladatokkal foglalkozott. és projektek irányítása. 2004-ben a központi 
államigazgatásban dolgozott, amikor megbízást kapott helyettes államtitkárként az In-
formatikai és Hírközlési Minisztérium Stratégiai és E-szolgáltatások Helyettes Állam-
titkárságát irányította. 2006 novemberétől újra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Informatikai Központ igazgatója. 2010 januárjától az eKÖZIG Regionális Informatikai 
Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatója, ahol az integrált közigazgatási informatikai 
rendszerek területén projektvezetői feladatokat lát el.

Munkájáról így vall: „Az innovációhoz való viszonyom úgy gondolom meghatározó volt 
pályám során, amit a matematikai és a mérnök-közgazdászi indíttatáshoz kötök. Talán a 
legnagyobb erősségem a modellalkotás. Számomra elsődleges a folyamatok, azok összefüg-
géseinek  megértése. A közigazgatási munkám során először azt ismertem fel, hogy minden 
közigazgatási folyamat az ügyfelekért, emberekért van. Innen ered az, hogy az egyik megha-
tározó alapnyilvántartás a népesség. Nem véletlenül váltunk a területi és a helyi rendszer 
fejlesztőivé, gazdaivá. A másik alapnyilvántartás a térinformatika, ebben is az elsők között 
jelentünk meg új közelítéssel. Azt, hogy milyen irányba, és milyen sebességgel változik a számí-
tástechnika (csökken a méret, nő a megbízhatóság és a teljesítmény) és ez hogyan kapcsolódik 
szintén villámgyorsan fejlődő kommunikációval, már egy 1998-as Spanyolországban (Lokális 
és regionális információs társadalom konferencia) megtartott előadásomban bemutattam mi-
ként eredményezi a TÉR-IDŐ korlátok felszámolását az élet minden területén.

A közigazgatásban ezt felismerve sok év egymásra épülő fejlesztésével közelítettünk az Ipar 
4.0 közigazgatási megfelelőjéhez. A folyamat első lépéseként a teljes körű Hatásköri rend-
szer kialakítására került sor (ebből készült az első BM önkormányzati hatásköri tájékoztató), 
majd követték az ügymenet modellek. Ezt  követően tudásalapú Workflow, majd a Hajdúszo-
boszlói kistérséggel közösen kialakított ASP 2004-től. Ez utóbbi megkapta a Miniszterelnöki 
Hivatal »eKözigazgatásért Díj«-át.

Modellezésre és folyamatosan megújuló technológiák használatával tudtunk a rendszervál-
tást követő sikeres választási rendszerek úttörő fejlesztőivé. 1993-tól a mai napokig, kezdetben 
a teljes szavazatösszesítéssel, ma már csak a jelölt ajánlás ellenőrzés kapcsán veszünk részt a 
folyamatban.
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Innovációra épülő fejlesztésünk nem csak a közigazgatás, de a sport és az agrárinformatika 
területén is létezik. Intelligens bóját fejlesztettünk a háromszoros olimpiai bajnok, világbaj-
nok Benedek Tiborral (IoT fejlesztés), de dolgozunk egy teljesen új együttműködő agrometeo-
rológiai hálózat fejlesztésén is.”

Pajna Sándor sok éve áll kapcsolatban a felsőoktatással is, közigazgatási és üzleti infor-
matikát oktatott. Jelenleg a Debreceni Egyetem Informatikai Kar záróvizsgáin működik 
közre. Számos publikációja jelent meg szakmai folyóiratokban, konferencia kiadványok-
ban. Társszerzőként több közigazgatási informatikai tárgyú könyvben is megjelent.

Több cikluson keresztül volt a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Haj-
dú-Bihar megyei elnöke.

Szakmai tevékenységét 2001-ben Neumann János Díjjal, 2012-ben a Debreceni Egye-
tem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán tiszteletbeli 
docens címmel ismerték el.


