
Név: Bereczki Bence Brúnó 
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Tárgy: kari képviselet ellátása – jelölt 

Bemutatkozás 

Bereczki Bence vagyok, a BME-VIK Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és 

Energiaátalakítók csoportjának másodéves doktorandusz hallgatója. Az Egyetemi 

Doktorandusz Képviseletbe azért jelentkezem, mert szeretném folytatni a korábbi éveimben is 

meghatározó közösségi munkát. 

2016 óta vagyok tagja a Magyar Energetikai Társaságnak (MET), melynek Ifjúsági 

Tagozatában a 2017-es év második felében alelnöki, a 2018-as és 2019-es évben pedig elnöki 

pozíciót töltöttem be. 2019 májusában a MET elnökségi tagjává választottak, mely pozíciót a 

mai napig betöltöm. 2018 óta vagyok tagja az Institute of Electrical and Electronics Engineers-

nek (IEEE), illetve a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek, melynek Mechwart András 

Ifjúsági Tagozatához 2021-ben csatlakoztam. 

Az Egyetemi Doktorandusz Képviseletben 2021 ősze óta képviselem a Villamosmérnöki- 

és Informatikai Kar doktoranduszait. 

Különböző szervezeti és tisztségviselői tapasztalataimat újraválasztásom esetén 

szeretném a doktorandusz hallgatók érdekképviseletében, lehetőségeinek bővítésében 

kamatoztatni. 

Bizalmatokat előre is köszönöm, újbóli megválasztásom esetén továbbra is minden tőlem 

telhetőt megteszek doktorandusz közösségért. 

Üdvözlettel:  

Bereczki Bence Brúnó 

 

I am Bence Bereczki, second-year PhD student at the Department of Electrical Power 

Engineering. I am applying to the PhD and DLA Student Union because I want to continue the 

community work that has been decisive in my previous years. 

I have been a member of the Hungarian Energy Association (MET) since 2016, in the 

Youth Section of which I held the position of Vice President in the second half of 2017, and 



President in 2018 and 2019. In May 2019, I was elected a member of the MET Board, a position 

I hold to this day. Since 2018, I have been a member of the Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) and the Hungarian Electrotechnical Association and its András Mechwart 

Youth Department in 2021. 

I have been representing the PhD student of the Faculty of Electrical Engineering and 

Informatics since the autumn of 2022. 

If I am re-elected, I would like to use my various organizational and official experiences 

in representing the interests of PhD students and expanding their opportunities. 

Thank you in advance for your trust, and if I am chosen, I will try to continue to do my 

best for the PhD student community. 

Best regards: 

Bereczki Bence Brúnó 


