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Klenóczky Sándor a Budapesti Műszaki Egyetemen 1986-ban építőmérnöki, 

1989-ben vasbeton szakmérnöki, 2005-ben pedig műemléki szakmérnöki 

diplomát szerzett. 

 

Első diplomája megszerzését követően az AGROBER salgótarjáni Tervező 

Irodájában helyezkedett el, ahol 1994-ig dolgozott tervezőként, majd vezető 

tervezőként. Az Épületklinika Kft-nél és jogelődjeinél volt ügyvezető, 

vállalkozásvezető, irodavezető építész, statikus vezető tervező, szakértő. 

 

Szakmai tevékenysége során számos országos jelentőségű műemléki 

felújításban vett rész tervezőként, szakértőként, felelős műszaki vezetőként, 

vagy műszaki ellenőrként. Ezek közül a legkiemelkedőbbek: 

- a dégi Festecsics-kastély felújításának tervezése, tervezői művezetése; 

- a Szépművészeti Múzeum kivitelezése során 5 évnyi  főmérnöki státusz; 

- a Lánchíd műszaki ellenőrzése; 

- az egri leomlott Szép-bástya igazságügyi szakértése a leomlás okairól, a 

helyreállításról; 

- a Corvinus Egyetem utcai homlokzati elemeinek igazságügyi szakértése; 

- a szabadkai Avilai Szent Teréz székesegyház rekonstrukciója során 

felmerült, a felszerkezetre vonatkozó statikai szakvélemény elkészítése. 

 

A műemlékekkel kapcsolatos tevékenységen kívül ipari, lakó- és közösségi 

épületek engedélyezési, kiviteli, generál tervezése, műszaki vezetése, fűződik 

nevéhez, mint a szügyi Parat üzemcsarnok-bővítése,  az AGRO-PRODUKT Kft. 

vágóhídjának és feldolgozó üzemének tervezése, a nagyoroszi lakókocsigyártó 

üzem, a dorogi Baumit készvakolatgyártó gyár acélszerkezeti tervezése, a 

bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal generáltervezése, a sátoraljaújhelyi 

Munkaügyi Központ komplett tervezés, vagy többlakásos társasházak tervezése 

Budapesten, Siófókon, de budaörsi autószalon is magában rejti terveit. 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara, és a Teljesítésigazolási Szakértői 

Szerv tagja.   

 

1996 és 2015 között az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatala égisze alatt szakértőként dolgozott ”védett műemléki 

értéket érintő közigazgatási hatósági ügyekben a Pest és a Nógrád Megyei 

Kormányhivatalokban. 2015-től közel hét évig a Budai Műemlékfelújító Kft-nél, 

majd a Possibuild Kft-nél tevékenykedett főmérnökként, irányító mérnökként 

 

Előkészítője volt a szakmai kamarák létrehozásának, két cikluson keresztül a 

Nógrád Megyei Építész Kamara elnökeként dolgozott, jelenleg alelnöke e 

szervezetnek. A Magyar Mérnöki Kamara Nógrád Megyei Szervezetében két 

cikluson át dolgozott elnökségi tagként, szervezője volt a 2005-ös 

balassagyarmati XXIII. Országos Műemléki Konferenciának. 



 

Szenvedélye a sakk: 20 éve vezet sakk klubot a salgótarjáni Gagarin általános 

iskolában. Megalapítója és elnöke a Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport 

Egyesületnek, amely működése során adott e sportágnak országos bajnokot és 

helyezetteket, diálkolimpiai és megyebajnoki címeket. E tehetséggondozó 

munkájáért az elmúlt év végén Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Klenóczky Sándort mint kiemelkedő utánpótlás-nevelőt ismerte el. 
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