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MISS SECURITY 2010 
 

EREDMÉNYEK 

Megye név szavazatok 

 Budapest Ballay Ágota 32 

 Békés Korcsokné Haba Zsuzsanna 15 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Budai Viktória 14 

 Csongrád Nyíri Anett 23 

 Csongrád Détár Zsanett 14 

 Győr-Moson-Sopron Büte Gyöngyvér 65 

 Győr-Moson-Sopron Csernyi Adrienn 17 

 Győr-Moson-Sopron Gede Beáta 13 

 Győr-Moson-Sopron Kálmán Józsefné 16 

 Győr-Moson-Sopron Némedy Zoltánné 13 

 Hajdú-Bihar Török Renáta 44 

 Hajdú-Bihar Tóth Enikő 4 

 Heves Pethő Zsuzsanna 25 

 Heves Nagy Klaudia (visszalépett) 9 

 Jász-Nagykun-Szolnok Hegyesi Tímea 26 

 Jász-Nagykun-Szolnok Mészáros Marianna 24 

 Nógrád Fülöp Istvánné 11 

 Nógrád Gergely Zsófia 18 

 Pest Petrik Andrea 15 

 Somogy Princz Ágnes 14 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagy Mária 23 

 Tolna Vető Kornélia Helga 32 

 Tolna Cseh Rózsa 27 

 Vas Nyéki Piroska 12 

 Zala Csiszár Barbara 35  

 

A FÉNYKÉPEKET GALÉRIÁNKBAN MEGTEKINHETI! 
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VERSENYFELHÍVÁS 
  
Rendező: SZVMSZK Országos Szervezete és a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet 
  
A döntő helyszíne: Győrújbarát, Panoráma Étterem, Győr-Gyirmót Aranyhal Étterem 
  
A döntő időpontja: 2010. május 7. péntek 16 órától 2010. május 8. szombat 16 óráig 
  
A verseny célja: 
  

 megválasztani 2010-ben a vagyonvédelmi kamara legszebb hölgy tagját 

 a hölgyek szerepének bemutatása a biztonságvédelmi szakmában  

 erősíteni a vagyonvédelmi kamara pozitív megítélését 

 tartalmas kikapcsolódást nyújtani a résztvevőknek 
  
(a versennyel egy időben és azonos helyszínen az II. Országos SZVMSZK Horgászversenye 
is lebonyolításra kerül, valamint az SZVMSZK Győr-Moson-Sopron megyei szervezet 
Majálisa) 
  
  
RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 
  

 SZVMSZK-ban a jelentkezés napjától a verseny napjáig aktív kamarai 
tagsággal rendelkezzen 

 Biztonságvédelmi szakmában való foglalkoztatása, formaruha viselése 

 Versenyszabályzat elfogadása 

 Nevezési díj nincs 
 

   
VERSENYSZABÁLYZAT 
  
A versenyre jelentkezhettek azok a hölgyek akik az SZVMSZK-ban a jelentkezés napjától a 
verseny napjáig aktív kamarai tagsággal rendelkeztek. 
  
A jelentkezőktől beküldött anyag a kamarai honlapon 2010. április 01-től megjelent. Az 
elődöntőt a kamarai honlapon leadott szavazatok alapján értékeljük. 
  
Szavazatok eredményei a honlapon megtekinthetők 2010. április 22-től. A döntőbe jutottakat 
ennek alapján, e-mailen és telefonon is kiértesítjük 2010. árpilis 26-ig. 
  
A döntőbe jutott hölgyeknek május 7-én 16 óráig meg kell jelenniük Győrújbaráton a 
Panoráma Panzióban (részletes tájékoztatást küldjük), ahol hozzájárulásukat adják írásban 
ahhoz, hogy a döntőn részt kívánnak venni, illetve ekkor megkapják a rajtszámukat. A 
versenyben való részvétel feltétele a fenti időben a rajtszám átvétele. Ezt követően elfoglalják 
a szálláshelyüket, részükre fodrászt és kozmetikust biztosítunk.  
  
2010. május 7-én 20 órakor  
  
A hölgyek bemutatkozása szerintük - szabadon választott - legelőnyösebb öltözetben.  
Bemutatkozás alkalmával röviden beszélni kell önmagukról. (1-2 perc) 
  
A zsűri már az első bemutatkozást is pontozza, eredményhirdetés a döntő végén. 
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2010. május 8-án 10 – 12 óráig 
  
Folytatódik a döntő Győr-Gyirmóton az Aranyhal Étterem területén. A versenyzők. kb. fél órás 
időközönként különböző ruhákban vonulnak fel. 
Átöltözési lehetőség, kozmetikus és fodrász biztosítva. Saját frizura és smink megengedett. 
  

 Az első megjelenés formaruhában történik, ez alkalommal bemutatkozik a 
nagyközönségnek, beszél a szakmáról, a saját munkájáról (3 percben)  

 

 A második felvonulást rövid shortban és top felsőben teszik meg a versenyzők, ez 
alakalommal feladatmegoldást kell teljesíteni tételhúzás alapján. 

 

 Harmadik alkalommal társasági öltözetben kell megjelenni a színpadon, a díjat is 
ebben a ruhában kell átvenni 

 
A verseny alatt mindenki a saját ruháját használja. A szervezők egységesített színpadi ruhát 
nem tudnak biztosítani.  
  
A résztvevők hozzájárulnak, hogy a versenyen, az azt követő, illetve a versenyt megelőző, a 
versennyel kapcsolatos programokon készült képeket, filmeket a szervező bizottság 
korlátozás nélkül felhasználhassa mind belföldi mind külföldi médiában.  
  
A zsűri döntésének megfellebbezésére lehetőség nincs. A versenyzők kijelenik, hogy a zsűri 
döntését elfogadják, az ellen panaszt nem tesznek, azt bíróságon és egyéb fórumon meg nem 
támadják. 
  
Miss Security 2010 nyertesének jelképes megkoronázása után a koronát egy évig magánál 
tarthatja, de a következő verseny alkalmával azt a szervező bizottságnak vissza kell juttatni. 
  
A zsűri értékelési szempontjai:  

 küllem,  

 mozgás,  

 kisugárzás,  

 kommunikáció,  

 feladat-megoldási képesség 
  
Díjátadás: 13 órakor 
  
Díjak: 

Első helyezett 1 évig viselheti a Miss Security elnevezést, melyet a különböző kamarai 
kiadványokban megjelentetünk. 

  
További díjak: 

Wellness csomag, mini laptop, mobiltelefonok, ajándékutalvány, ajándékcsomag, 
kozmetikai csomag és még számos apró kedvességek és figyelmességek. 

  
Díjakat az SZVMSZK Országos Szervezete biztosítja. 
  
Szervezést az SZVMSZK Győr-Moson-Sopron megyei Szervezete végzi. 

 


