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Szakmai pályafutásomat a Provill Kft.-nél kezdtem 1995-ben, mint számítógépes feldolgozó,
szerkesztő. Ebben az időszakban kezdett áttérni a villamos tervezői szakma a pauszos terv
készítéséről a digitális feldolgozásra.
Ennek megfelelően, elég jó rálátásom van a tervezés különböző fázisaira, illetve ez idő
lehetőséget nyújtott a tervezés különböző lépéseinek megfelelő szintű elsajátítására.
1999-ben diplomáztam Kandó Kálmán műszaki főiskola villamosmérnöki szak elektronikus
eszközök szakirányán.
Mind a főiskolai tanulmányok, mind utána megszakítás nélkül folyamatosan dolgoztam, ahol
villamos tervek szerkesztése, társtervezői feladatok ellátása volt a feladatom.
2007-ben megkaptam a vezetőtervezői engedélyt, utána, mint felelős tervező dolgoztam.
A munkáim során megismertem az épületek erős és gyengeáramú rendszereit, ezek képzésein
a mai napig részt veszek.
Az épületvillamossági tervezéseket generáltervezői szinten végzem, illetve koordinálom,
melybe beletartozik a középfeszültségű hálózatok, 0,4kV-os rendszerek, illetve gyengeáramú
rendszerek is.
2001-ben tettem le a beépített tűzjelző hálózat tervezésére a vizsgát, melyet 5 évente
folyamatosan meghosszabbítok, (utoljára 2016. áprilisában volt vizsgám.) így a mai napig
érvényes jogosítvánnyal rendelkezem.
2011. májusától vagyok a Személyi- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói szakmai kamara
tagja.
2012. novemberében vizsgát tettem a 28/2011 (IX.6) BM rendelet szerinti villámvédelmi
szakvizsga Norma szerinti villámhárító rendszerek tervezéséből.
2007-től folyamatosan részt veszek szakmai továbbképzéseken erősáramú, gyengeáramú
rendszerek továbbképzésein, előadásain, folyóiratokból rendszeresen „próbálom” követni a
szakma újdonságait.
Jelenleg a Provill Kft. műszaki igazgatói posztját töltöm be.
Az utóbbi időben megvalósuló és tervezés alatt álló munkáim teljesség igénye nélkül:
2015-2016
Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti kutatóintézet kialakítása Hild
villa (Budapest, Budakeszi u. 38)
2016-

Déli Klotild palota rekonstrukció

2015-

A FINA, 2017. évi Úszó-, Vizi labda-, műugró, műúszó és nyíltvízi
világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés Dagály
projekt.

stb.
Budapest 2017. február 14.

Ivanics Zoltán

Gondolatok a tagság betöltésével kapcsolatban:
A tisztség betöltésével a célom, hogy a Magyar Villamos Mérnökök pozícióját a tervezési
területen minél jobban erősítsem.
A megszerzett szaktudásomat és szakmai tapasztalatomat a Szakma érdekében kívánom
felhasználni.
Fontos a szakmai összefogás megszervezése, felmerülő problémák kezelése, megvitatása,
mivel a meglátásom szerint egy szoros összefogással nagy sikereket lehet elérni.

