
 

 

 

Időpont:  2022. szeptember 22-23.  

Helyszín:  Veresegyháza, Libra Hotel (www.librahotel.hu) 

Házigazda: Gödöllő, MOPCSI Fresh Kft. 

 

Tervezett program: 

2022. szeptember 22: 

09:30-10:30 Regisztráció, szendvicsek/üdítő/kávé  

10:30-12:00 Előadás 

- MOMASZ hírek (tervezett programok) 

- új tagok felvétele: Horváth Gyula - Christeyns Kft., Márvány Bt. 

- Megoldás lehet-e a hazai munkaerő problémákra, harmadik országbeli munkaerő 

alkalmazása - Habóczky Zsolt, Work and Smile Kft. 

 

12:00-13:30 Ebéd 

13:30-15:00  Előadás 

- Mosodák törvényben meghatározott kötelezettségei új gázüzemű gépek beüzemelése esetén 

technológiai gázfogyasztó használatbavételi engedélyeztetési eljárása 

- Energiaárak jelenlegi helyzete 

- Szolgáltatási árak változása a mosodai szektorban 

 

15:00-15:15 Kávészünet 

15:15-17:00 Előadás 

- El lehet kerülni a magas eneriadíjakat nagyobb befektetés nélkül is! Zöld energia a mosodák 
szolgálatában 

- Kötetlen beszélgetés szolgáltatási árakról, energiaárakról 

 

17:00-19:00 Wellness, pihenés 

19:00 - 22:00 Vacsora és tánc a hotel éttermében, közben a Budapest Bár két tagja zenél 

   



 

 

2022. szeptember 23: 

reggel  09:00  MOPCSI Fresh Kft. mosodájának üzemlátogatása 

 

A konferencián való részvétel díja:   55 400 Ft + 0% Áfa / fő 

Egyágyas felár:       6 000 Ft + 0% Áfa/ fő 

 

A díj tartalmazza:  

- reggeli érkezéskor 
 

- kávészünet 
 
 

ebéd:           -  Zöldborsóleves grízgombóccal 
 

- Vegyes tál: Kijevi csirkemell, cordon bleu, csirkemell roston mozzarellával és paradicsommal 

besütve, cigánypecsenye, kakastaréj, rántott karaj, 

 köretek: rizs, steak burgonya, tartármártástál 
 

- Savanyúság: uborkasaláta, csalamádé, csemege uborka  
 

- Palacsinta 
 

  

vacsora:          - Francia hagymakrémleves 

- Vegyes sültes tál: Lilahagymás-kolbászos raguval töltött karaj rántva, fűszeres sült 

csirkecomb, hawaii csirkemell, rántott zöldségek, baconbe tekert csirkemellfilé 

 Köretek: burgonyapüré, kukoricás rizs, tartármártás 

 

- - Császármorzsa 
 

Italcsomag:      - Varga Ház borai: fehér, vörös, rosé, csapolt carlsberg, alkoholmentes Heineken,  
 
                       pálinka, jagermaister, baileys, üdítők, víz, limonádé, szóda, kávé 

 

- Zenés program 
 

- szállás reggelivel (2 ágyas szobákban) 
 

- Wellness használat 

 

- programok 

 

 



 

 

 

 

Kérem részvételi szándékukat 2022. szeptember 2-ig jelezzék felénk az info@momasz.hu mail 

címen vagy a +36 70 312 4589-es mobilszámon! 

Budapest, 2022. augusztus 26. 

 

 

 

 

    

 Deme Zoltán   Németh András   Bakula János 

MOMASZ elnökségi tag   MOMASZ elnök  MOMASZ elnökségi tag 
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