
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-06-01 21:53:19. Érkeztetési szám: EB00541932

20 Zalaegerszegi Törvényszék 

SALLA Alapítvány
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Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .01 .56



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

SALLA Alapítvány

8 9 0 0 Zalaegerszeg

Batthyány utca

2.

    

2 0 0 1 7 8 4     

0 1 0 0 P k 6 0 0 5 2  1 9 9 9

1 8 9 6 1 8 8 3 1 2 0

Dr. Kostyál László

Zalaegerszeg 2 0 2 1 0 5 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .01 .56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

SALLA Alapítvány

3 678 3 439

3 678 3 439

3 678 3 439

3 678 3 439

100 100

3 746 3 578

-168 -239

3 678 3 439

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .01 .56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

SALLA Alapítvány

610 472 610 472

17 27 17 27

17 27 17 27

627 499 627 499

627 499 627 499

42 513 42 513

606 606

147 225 147 225

795 738 795 738

795 738 795 738

-168 -239 -168 -239

-168 -239 -168 -239

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .01 .56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

SALLA Alapítvány

17 27 17 27

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .01 .56



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

SALLA Alapítvány

8 9 0 0 Zalaegerszeg

Batthyány utca

2.

    

0 1 0 0 P k 6 0 0 5 2  1 9 9 9

2 0 0 1 7 8 4     

1 8 9 6 1 8 8 3 1 2 0

Dr. Kostyál László

tudományos, kulturális tevékenység, kutatás

2011. évi CLXXV. törvény

2013. évi V. törvény

Göcseji Múzeum dolgozói és látogatói

400

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .01 .57



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

SALLA Alapítvány

Egyszeri támogatás a Zalai Múzeum 24. kötetéhez 147 0

Vöcköndi Klügel orgona restaurálására 0 150

Oláh Zsuzsa hagyatékának vásárlására 0 75

147 225

147 225

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .01 .57



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

SALLA Alapítvány

627 499

17 27

610 472

795 738

795 738

-168 -239

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .01 .57



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

SALLA Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .01 .57



SALLA ALAPÍTVÁNY

8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.                                                        

Beszámoló az éves tevékenységről. Történések

A Salla Alapítvány 2020. évi pénzügyi jelentéséhez

A 2020. évben a Salla Alapítvány a módosított Alapító okiratnak megfelelően, az Alapító

céljaival  összhangban  működött,  forrásait  kizárólag  az  Alapító  okirat  4.  pontjában

meghatározott  célokra  használta  fel,  vagyis  „a  Göcseji  Múzeum  (mint  a  Zala  Megyei

Múzeumok  Igazgatósága  jogutódja) szakmai  tevékenységéhez  szükséges  anyagi  eszközök

kibővítése,  dolgozói  szakmai  felkészültségének  növelése,…  a  tudományos  tevékenység,

kutatás,… ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, … kulturális rendezvények támogatása”

érdekében. Ennek keretei között:

1./  Az  Alapítvány  a  kuratórium  2./2019.09.23.  sz.  határozata  alapján  támogatási

megállapodást  kötött  a  Göcseji  Múzeummal,  melynek  keretében  150.000  forint  egyszeri

támogatást  nyújt  a  múzeumnak  a  vöcköndi  Klügel  orgona  restaurálási  költségeire.  A

Megállapodás szerint az összeg 2020-ban került átutalásra.

2./ Az Alapítvány 2019-ben szolgáltatási szerződést kötött a Göcseji Múzeummal 472.000

forint  összegben,  „a  Göcseji  Múzeum  és  az  újonnan  épülő  Mindszentyneum  együttes

működése  előtti  felkészülés  kidolgozására  irányuló  ütemterv  elkészítése  és  szakmai

háttérmunkája”  feladat  lebonyolítására.  E  tevékenység  2019.  december  –  2020.  március

között zajlott, a 2020. évre is áthúzódóan. A feladatnak az Alapítvány a 2020. március 9-én

kelt teljesítési igazolás alapján eleget tett.

3./  Az  Alapítvány  a  Kuratórium  1/2020.01.31.  sz.  határozata  alapján  megvásárolta  a

Civiltech  Adományozó  Program  révén  kedvező  áron  megvásárolható,  a  múzeum  által

kiválasztott szoftvereket (50 felhasználóra Bitdefender Gravity Zone Business Security, 5 db

Atodesk Autocad éves licenc) összesen bruttó 471.179 Ft értékben (az eredeti ár töredékéért),

majd azokat  – a  tulajdonjog fenntartása mellett,  külön Megállapodás szerint  – használatra

átadta a Göcseji Múzeumnak.



4./  Az  Alapítvány  a  kuratórium  1/2020.11.12.  sz.  határozata  alapján  támogatási

megállapodást  kötött  a  Göcseji  Múzeummal,  melynek  keretében  75.000  forint  egyszeri

támogatást  nyújtott  egy  muzeológiai  szempontból  értékes  hagyaték  tárgyainak

megvásárlásához, melyek a múzeum új állandó kiállításában kapnak majd helyet.

Zalaegerszeg, 2021. május 25.

Dr. Kostyál László

ügyvezető kuratóriumi elnök



SALLA ALAPÍTVÁNY

8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.                                                        

A Salla Alapítvány 2020. évi működésének eredményei

Az Alapítvány  módosított  Alapító  okirata  (4.  pont)  a  szervezet  célját  az  alábbiakban

határozza meg:

„Az  alapítvány  célja  a  Göcseji  Múzeum  (mint  a  Zala  Megyei  Múzeumok  Igazgatósága

jogutódja) szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi eszközök kibővítése, dolgozói szakmai

felkészültségének növelése, a szociális juttatások színvonalának emelése. Az alapítvány célja

továbbá  tudományos  tevékenység,  kutatás,  nevelés  és  oktatás,  képességfejlesztés,

ismeretterjesztés, kulturális tevékenység támogatása, valamint a kulturális örökség megóvása,

műemlékvédelmi,  természetvédelmi,  állatvédelmi,  környezetvédelmi,  kutatások  és  ezekkel

kapcsolatos kulturális rendezvények támogatása.”

A 2020. évi működés során a fentieket messzemenően szem előtt tartottuk. A „kulturális

tevékenység  támogatása”  keretében  kötöttünk  szolgáltatói  tevékenységet  a  Göcseji

Múzeummal,  az  intézménynek  és  új  intézményegységének,  a  Mindszentyneumnak  közös

működésére  történő  felkészülést  célzó  ütemterv elkészítésére  és  szakmai  háttérmunkájára,

aminek szakértőink közreműködésével tettünk eleget. 

A „kulturális örökség megóvása” keretében támogatást nyújtottunk a Göcseji Múzeumnak

a nagy jelentőségű, barokk stílusú vöcköndi Klügel  orgona restaurálásához.  Az orgona az

1780-as  években  a  kissomlyói  evangélikusok  számára  készült,  tőlük  került  a  múlt

századfordulón a vöcköndi katolikus templomba. Ugyancsak támogattuk a Göcseji Múzeum

történeti gyűjteményébe kerülő hagyaték tárgyainak megvásárlását, amelyek tárgyai jelentős

részben a múzeum „Így éltek elődeink” c. új állandó kiállítását fogják gazdagítani.

A  múzeumi  munkatársak  tudományos  tevékenységét  segítettük  elő  a  Civiltech

Adományozó Program keretében, rendkívül kedvezményesen megvásárolt szoftvereknek és

licenszeknek a múzeum részére történő díjmentes rendelkezésre bocsátásával.

Zalaegerszeg, 2021. május 25.

Dr. Kostyál László

ügyvezető kuratóriumi elnök



A Salla Alapítvány 2020. évi jelentéséhez

Történések:

A 2020.  évben  a  Salla  Alapítvány  forrásait  kizárólag  az  Alapító  okirat  4.  pontjában

meghatározott  célokra  használta  fel,  vagyis  „a Göcseji  Múzeum  (mint  a  Zala  Megyei

Múzeumok  Igazgatósága  jogutódja) szakmai  tevékenységéhez  szükséges  anyagi  eszközök

kibővítése,  dolgozói  szakmai  felkészültségének  növelése,  …  a  tudományos  tevékenység,

kutatás, … ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, … kulturális rendezvények támogatása”

érdekében.  Ennek  keretei  között  támogatást  ítélt  meg  egy  értékes  történelmi  hangszer

megvásárlásához,  valamint  a  Göcseji  Múzeum  történeti  gyűjteményének  gyarapításához.

Szoftvereket,  illetve licenszeket  szerzett  be,  melyek segítségével,  a  múzeumnak díjmentes

rendelkezésére  bocsátásával  nagy  mértékben  elősegítette  a  múzeumi  munkatársak

tudományos  tevékenységét  és  kutatómunkáját.  Szakmai  hátteret  biztosított,  támogatást

nyújtott a múzeum és új intézményegysége, a Mindszentyneum közös  működésére történő

felkészülést célzó ütemterv elkészítésére és szakmai háttérmunkájára.

Eredmények:

Az  Alapítvány  támogatása  segítette  a  Göcseji  Múzeumot  munkatervi,  illetve

alapfeladatainak színvonalasabb ellátásában, a tudományos tevékenység nívósabbá tételében,

eredményeinek a közönséggel történő megismertetésében. Az új intézményegység működési

modelljének  kidolgozása  több  olyan  múzeumszakmai  dilemmát  is  felvetett,  aminek

eldöntését,  illetve  jó  megoldást  eredményező  megválaszolását  az  alapítvány  kurátorainak

szakmai  kompetenciája  is  előmozdította.  A  múzeum  és  a  létesülő  új  egysége  közötti

együttműködés  kapcsán  egy  új  strukturális  modell  fog  létrejönni.  Az  Alapítvány  a  maga

szerény  lehetőségeivel  hozzájárult  ahhoz,  hogy a  múlt  örökségének  megőrzése  és  az erre

hivatott intézmény elhelyezése Zalaegerszegen minél színvonalasabb módon menjen végbe.


