ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI IGAZGATÓSÁG

2019.

Parlamenti képviselők
javadalmazása

Elemzés
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Képviselői Információs Szolgálat
infoszolg@parlament.hu

június

Készítette:
HORVÁTH IRÉN
Országgyűlés Hivatala
Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság
Képviselői Információs Szolgálat
Tel.: 441-4529, 441-6486
E-mail: infoszolg@parlament.hu

Az elemzés belső felhasználásra, az országgyűlési képviselők tájékoztatása céljából
készült.
A háttéranyag a téma külföldi jogi szabályozásának és gyakorlatának összefoglalását
tartalmazza.

Lezárva: 2019. június

További háttéranyagainkat megtalálhatja a parlamenti hálózaton
és az Országgyűlés honlapján elérhető információs oldalainkon:
http://intra.parlament.hu/infoszolg/ | www.parlament.hu/infoszolg
Kérdéseivel és észrevételeivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS .......................................................................................................................... 2
ORSZÁGTANULMÁNYOK – EU-TAGÁLLAMOK ................................................... 4
Ausztria ..................................................................................................................................... 4
Belgium ..................................................................................................................................... 5
Csehország ................................................................................................................................ 6
Dánia ......................................................................................................................................... 7
Egyesült Királyság ................................................................................................................... 7
Észtország ................................................................................................................................. 8
Finnország ................................................................................................................................ 9
Franciaország ......................................................................................................................... 10
Görögország ............................................................................................................................ 11
Hollandia ................................................................................................................................ 12
Horvátország .......................................................................................................................... 13
Lengyelország ......................................................................................................................... 14
Lettország ............................................................................................................................... 15
Litvánia ................................................................................................................................... 16
Luxemburg.............................................................................................................................. 17
Németország ........................................................................................................................... 18
Portugália................................................................................................................................ 19
Románia .................................................................................................................................. 20
Spanyolország ........................................................................................................................ 21
Svédország .............................................................................................................................. 22
Szlovákia ................................................................................................................................. 23
Szlovénia ................................................................................................................................. 23
A BRUTTÓ KÉPVISELŐI TISZTELETDÍJAK, 2019. ÁPRILIS ........................ 25

1

BEVEZETÉS
A parlamenti kutatószolgálatok –
Információs Szolgálata (Infoszolg)
elemzéseket a nemzeti parlamentek
legutóbb 2016-ban végzett kutatást
időszerűvé vált az adatok frissítése.

köztük a Magyar Országgyűlés Képviselői
– rendszeresen készítenek összehasonlító
képviselőinek javadalmazásáról. Az Infoszolg
a témában, így idén, 2019 áprilisában ismét

A Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai Központja (European Centre for
Parliamentary Research and Documentation, ECPRD) levelezőhálózata segítségével az
alábbi kérdéseket küldtük ki a társintézmények számára:
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
 Mely jogszabály szabályozza a képviselők javadalmazását?


Mennyi a képviselő bruttó havi tiszteletdíja? Van-e 13. illetve 14. havi
tiszteletdíj?



Parlamenti tisztség viseléséért jár-e pótlék? Ha igen, kérem, részletezze:
házelnök, alelnökök, jegyzők, frakcióvezetők és helyettesek, bizottsági elnökök
és alelnökök, bizottsági tagság stb.

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás


Jogosult-e a képviselő utazási költségtérítésre? Ha igen, kérem, részletezze
(kilométerpénz, ingyenes utazás, bérlet, általány stb.)



Különbözik-e a juttatások mértéke a vidéki és a fővárosi képviselők
tekintetében?



Jogosult-e a képviselő lakhatási támogatásra, lakóház vagy lakás használatára?
Ha igen, van-e különbség vidéki illetve fővárosi képviselők tekintetében?



Jogosult-e a képviselő a képviselői tevékenységének ellátására alkalmas iroda
használatára a fővárosban illetve választókerületében? Ha igen, milyen
feltételekkel?



Jogosult-e a képviselő a munkája ellátását segítő munkatársat alkalmazni, ha
igen, milyen és mekkora keretből?

III. Képviselői nyugdíj
 Van-e az önök parlamentjében (kamarájában) parlamenti (vagy képviselői)
nyugdíj? Ha igen, kérem, ismertesse a főbb elveket.
Jelen háttéranyag a 2019-ben végzett kutatás eredményeit tartalmazza, országonkénti
bontásban. A háttéranyagban szereplő adatok, információk forrása a
társintézményektől beérkezett válaszok. A kiküldött kérdéseinkre a megadott
határidőig 27 parlamenti kamarától érkezett válasz.
A havi bruttó tiszteletdíjra vonatkozó adatok a legtöbb esetben Euróban állnak
rendelkezésre. Amennyiben nemzeti valutában érkeztek, úgy azokat az MNB aktuális
árfolyamán átváltottuk. A teljes évre vonatkozó adatot 12-vel osztottuk el, hogy havi
összeghez jussunk.
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A 13. illetve 14. havi illetményre vonatkozó kérdésre adott pozitív választ az ország
kamarájánál feltüntettük, egyéb esetben nem jelöltük külön. Összesen négy kamara
válaszában szerepel a 13. illetve 14. havi illetmény, és két kamara említi az évközi illetve
év végi bónusz rendszerét.
A parlamenti tisztség viselésére vonatkozó kérdéseink a házelnök, alelnökök,
jegyzők, frakcióvezetők és helyettesek, bizottsági elnökök és alelnökök, bizottsági
tagságért járó pótlékokat, illetménykiegészítéseket érintette. A válaszoló kamarák
többségében a parlamenti tisztség viselésének valamilyen típusú díjazása előfordul.
Ahol a válaszban kitértek rá, ott a pótlékok, kiegészítések számításának módszerét is
közöltük. Egy kamara válaszában fordult csak elő, hogy parlamenti tisztség viseléséért
semmilyen díjazás nem jár, egy másik kamaránál pedig csak a házelnök díjazása tért el
a többi képviselőétől.
A költségtérítés rendszere minden kamara esetében különböző, nincs két teljesen
egyforma modell, így annak számszerű összevetése sem lehetséges. A választókerületi
tevékenységgel összefüggő támogatások gyakorlata több ponton mutat hasonlóságot,
legtöbbször a választókerület távolságának függvényében jár utazási költségtérítés.
Az irodahasználat, irodabérlés támogatásának rendszerében szintén előfordulnak
hasonlóságok, egyes parlamentek alanyi jogon biztosítják képviselői számára a saját
irodát, más parlamentek viszont a frakcióméret függvényében osztják ki a képviselők
számára az irodákat. A választókerületben található irodák működtetésére szintén több
féle gyakorlat van.
A segítő munkatárs alkalmazására nagyon különböző megoldások léteznek, a
leggyakoribb a hivatal által rendelkezésre bocsátott munkatárs gyakorlata volt.
Parlamenti illetve képviselői nyugdíj intézménye a válaszadó kamarák több mint
egyharmadánál, összesen tíz kamaránál működik.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EU-TAGÁLLAMOK
AUSZTRIA
Az osztrák parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Nationalrat – 183 fő
Felsőház: Bundesrat – 61 fő
Alsóház és felsőház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
Az osztrák parlament képviselőinek tiszteletdíját mindkét kamarára vonatkozólag A
javadalmazásról szóló törvény (Bundesbezuegegesetz, BGBl I 1997/64) állapítja meg.
Ennek megfelelően a Nationalrat képviselőinak bruttó havi tiszteletdíja 8 931 Euró, a
Bundesrat képviselőié pedig ennek 50 százaléka, azaz 4 466 Euró.
Mindkét kamara képviselői jogosultak 13. és 14. havi tiszteletdíjra is.
A parlamenti tisztségért a következő a díjazás:
Nationalrat:





házelnök: 18 755 Euró
alelnökök: 15 183 Euró
frakcióvezetők: 15 183 Euró
A helyettesek nem részesülnek illetménykiegészítésben.

Bundesrat:





házelnök: 8 931 Euró
alelnökök: 6 252 Euró
frakcióvezetők: 6 252 Euró
A helyettesek nem részesülnek illetménykiegészítésben.

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Általános költségtérítés keretében havi 566 Euró jár, továbbá a választókerület
távolságának függvényében az utazási idő arányában minden újabb félóránként 283
Euróval növekszik az összeg. Ebből a keretből kell a képviselőnek az utazást, a szállást
és az irodaköltségeit is állnia.
A Nationalratban minden képviselőnek havi 4 713 Eurós keret áll rendelkezésére
munkatárs alkalmazására.
A Bundesratban csak a frakcióvezetőknek jár havi 4 713 Euró keret segítő munkatárs
alkalmazására.
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III. Képviselői nyugdíj
Nincs

BELGIUM
A belga parlament: Parlement fédéral / Federaal Parlement / Föderales Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Chambre des Représentants – 150 fő
Felsőház: Sénat / Senaat / Senat – 60 fő
Alsóház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját a Képviselőház által elfogadott belső jogszabály állapítja
meg. E szerint a tiszteletdíj bruttó 7 230 Euró, amiből azonnal levonásra kerül 646
Euró a képviselői nyugdíjalap számára.
13. havi fizetés nincs, helyette évi két alkalommal bónusz. Üdülési hozzájárulás
7 002 Euró illetve karácsonyi bónusz 3 373 Euró.
Parlamenti tisztség viseléséért a házelnök és a bizottsági elnökök jogosultak
illetménykiegészítésre.
II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: Ingyenes vasúti igazolvány és térítésmentes tömegközlekedés.
Irodabérlés: Minden képviselő saját irodával rendelkezik a parlament épületében.
Munkatárs: Minden képviselő egy segítő munkatársat alkalmazhat.
III. Képviselői nyugdíj
Van. A képviselői nyugdíjalap számára minden képviselő fizetéséből automatikusan
levonnak. A nyugdíj mértéke legfeljebb a havi illetmény 75 százaléka lehet.
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CSEHORSZÁG
A cseh parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Poslanecka Snemovna – 200 fő
Felsőház: Senat – 81 fő
Alsóház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A cseh alsóház képviselőinek tiszteletdíját a Zakon 236/1995 Sb. állapítja meg. E
szerint a képviselők havi bruttó tiszteletdíja 3 194 Euró.
A parlamenti tisztség viseléséért a következő rendszerű díjazás jár:
A képviselői illetményalap 2 955 Euró. Aki nem visel tisztséget, annak 1,08 a szorzója,
így jön ki a 3 194 eurós képviselői tiszteletdíj. Parlamenti tisztség viseléséért az alábbi
kiegészítések járnak, differenciálva a tisztség függvényében:








0,11 - albizottság alelnöke (azaz alapilletmény + 0,11 x 2 955 Euró)
0,22 - bizottsági alelnök, albizottsági elnök, frakcióvezető-helyettes
0,44 - bizottsági elnök, frakcióvezető
0,03 - frakcióvezető, 10 tagonként nő a szorzó 0,03-mal
0,98 - képviselőház alelnöke
1,09 - képviselőház elnökének helyettese
1,82 - képviselőház elnöke

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Az utazási költségtérítés mértéke a választókerület és a főváros távolságának arányait
követi, a képviselői alapfizetés 40 és 60 százaléka között mozog.
A lakhatási költségkeret havonta 795 Euró. Az ülésszak ideje alatt a nem fővárosi
képviselők szállásának költségei téríthetők ebből az összegből. Az összeget nem a
képviselő, hanem a szállás szolgáltatója kapja.
Irodahasználat: A parlament épületében a saját iroda áll képviselők rendelkezésére. A
választókerületi munka ellátására további irodai költségtérítés jár, és 349 – 1 047 Euró,
attól függően, mekkora városban van az iroda. Az irodabérlet költségének ellenértékét
nem a képviselő, hanem a bérbeadó kapja.
Segítő munkatárs alkalmazására havi 1 899 Euró a keret, a képviselő dönti el, hogy
ebből az összegből hány főt alkalmaz.
III. Képviselői nyugdíj
Nincs
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DÁNIA
A dán parlament: Folketinget
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 179 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselői illetményeket és a költségtérítést a Parlamenti választásokról szóló
törvény (Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget) 14. fejezete szabályozza. E
szerint a képviselők havi illetménye 8 261 Euró.
Parlamenti tisztség viseléséért csak a házelnök kap tiszteletdíja, az ő havi illetménye
18 267 Euró.
II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
A képviselők munkájukkal összefüggő utazási költségei teljes mértékben térítve
vannak. Ingyenes tömegközlekedési bérletre jogosultak, továbbá a távolsági közlekedés
és repülőjáratok térítésmentes igénybevételére is. Saját autó használata is térítve van.
Szállás: A parlament hivatala lakást biztosít a képviselő számára, vagy évi 10 489 Euró
lakhatási támogatást. A hivatal kezelésében 90 lakás áll a képviselők rendelkezésére.
Irodahasználat: Minden parlamenti párt jogosult a parlament épületében hat irodára,
plusz képviselőként további másfél irodára, amit a frakció oszt el tagjai között.
III. Képviselői nyugdíj
Van, legalább egy évnyi mandátum szükséges a parlamenti nyugdíjra való
jogosultsághoz.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A brit parlament: UK Parliament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Commons – 650 fő
Felsőház: House of Lords – 791 fő
Alsóház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját és költségtérítését a Parliamentary Standards Act 2009
állapítja meg. E szerint a képviselők bruttó tiszteletdíja évi 79 468 font azaz havi
7 200 Euró.
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Parlamenti tisztség viseléséért az alábbi illetménykiegészítés jár (éves adatok, angol
fontban):




házelnök: 77 208 font
alelnökök: 36 896 – 41 981 font
bizottsági elnökök: 15 928 font

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
A képviselők utazási költségeit megtérítik, ennek részleteit a 62 oldalas Scheme of MPs’
Business Costs and Expenses 2019-20) című szabályzatnak tartalmazza.
Lakhatási támogatásra a keret a vidéki képviselőknek évi 22 920 font, a fővárosiaknak
évi 16 010 font. A kifizetett lakbérről számlát kell benyújtani. Aki nem lakást bérel,
annak szállodaköltségre 175 font/éj jár.
A parlament épületében biztosított a képviselők irodahasználata, a választókerületben
felmerülő irodaköltségeket a parlamenti hivatal téríti.
Minden képviselő négy munkatársat
155 930 - 166 930 font között van.

alkalmazhat,

ennek

éves

kerete

III. Képviselői nyugdíj
Van, a parlamenti nyugdíjalapból (Parliamentary Contributory Pension Fund, PCPF)

ÉSZTORSZÁG
Az észt parlament: Riigikogu
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 101 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját és költségtérítését a Köztisztviselők jogállásáról és a
Parlamenti képviselők jogállásáról szóló törvények (Riigikogu liikme staatuse seadus,
RT I 2007, 44, 316) szabályozzák. A képviselők havi bruttó tiszteletdíja 4 009 Euró.
Parlamenti tisztség viseléséért az alábbi rendszer szerint jár kiegészítés:
A képviselők és parlamenti tisztségviselők díjazását, a köztársasági elnök
tiszteletdíjához mérik:






köztársasági elnök: 6 168 Euró
házelnök: szorzója 1 -> 6 168 Euró
alelnökök, bizottsági elnökök, frakcióvezetők: szorzó 0,85 -> 5 243 Euró
helyettesek: szorzó 0,8 -> 4 626 Euró
képviselők: szorzó 0,65 -> 4 009 Euró
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II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazási költségtérítésként a képviselő tiszteletdíjának 30 százalékát kaphatja, és csak
számla ellenében. A magasabb tisztséget viselők autóra és sofőrre is jogosultak.
Lakhatási támogatás csak a vidéki képviselőt illeti meg, a képviselői tiszteletdíj
20 százalékának mértékéig.

FINNORSZÁG
A finn parlament: Eduskunta - Riksdagen
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 200 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját A képviselők díjazásáról szóló 30.4.1947/328 számú törvény
szabályozza. E szerint a megválasztott képviselő kezdő tiszteletdíja 6 614 Euró. Négy év
után az összeg 6 945 Euróra emelkedik, 12 év mandátum után 7 408 Euróra.







A házelnök tiszteletdíja 13 390 Euró,
az alelnököké 10 441 Euró.
kiemelt bizottság elnöke: további 1 226 Euró
bizottsági elnök: további 744 Euró
albizottság elnöke: további 491 Euró
frakcióvezetők: további 1 226 Euró (ha 16 főnél nagyobb a frakció), illetve 744
Euró (ha kisebb).

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: A képviselők számára a tömegközlekedés, távolsági közlekedés és fővárosi taxi
igénybevétele ingyenes. Saját autó használata esetén kilométerpénz jár (43 cent/km).
Lakhatás: Általános költségtérítés formájában (ami egyben adómentes is) két kategória
van. A fővárosi képviselő 987 Eurót a vidéki 1 315 – 1 809 Eurót kap lakhatási
támogatásként.
Irodahasználat: A parlament épületében minden képviselőnek saját irodája van.
Munkatárs: A Hivatal minden képviselő számára alkalmaz egy-egy segítő munkatársat.
III. Képviselői nyugdíj
Van. A képviselő a tiszteletdíjának legfeljebb 60%-át kaphatja meg képviselői
nyugdíjként, amihez legalább 15 év szolgálati idő szükséges. Amennyiben jogosult
általános nyugdíjra is, akkor azt az összeget levonják a képviselői nyugdíjából.
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FRANCIAORSZÁG
A francia parlament: Parlement
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Assemblée nationale – 577 fő
Felsőház: Sénat – 348 fő
Alsóház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját A köztisztviselőkről szóló törvény (Ordonnance portant loi
organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958) szabályozza. Ennek megfelelően a
képviselők tiszteletdíja 7 240 Euró.
Parlamenti tisztség viseléséért további kiegészítés illeti a képviselőt:




7 300 Euró - házelnök
5 024 Euró - Quaestorok (pénzügyi testület képviselőtajgai)
1 042 Euró - alelnökök

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
2018-tól általános költségtérítés jár a képviselőknek, melynek összege 5 373 Euró. Ezen
felül az alábbi kedvezményekre jogosultak:
Utazás: ingyenes vasúti igazolvány, személygépkocsi-park használata, térítésmentes
tömegközlekedési bérlet, évi 80 repülőút térítése a választókerület és a főváros között,
fővárosban taxiköltség térítése számla ellenében.
Lakhatás: Számos képviselői iroda alkalmas bennalvásra is. Továbbá a Nemzetgyűlés
által működtetett 51 szobás szállodát is igénybe vehetik.
Irodahasználat: a Nemzetgyűlés épületében minden képviselőnek saját irodája van.
Munkatárs: 10 581 Eurós keret jár minden képviselőnek, ebből 3-5 munkatársat
alkalmazhat, munkáltatóként. Ha nem használja fel a keretét, azt hasonló célra
továbbadhatja frakciójának.
III. Képviselői nyugdíj
Van. A bruttó képviselői tiszteletdíj 10,85 százaléka a nyugdíjjárulék. A nyugdíj
mértéke a képviselőséggel töltött évek számától függ.
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Felsőház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját a köztisztviselőkről szóló törvény (Ordonnance portant loi
organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958) szabályozza. Ennek megfelelően a
képviselők tiszteletdíja 7240 Euró.
Parlamenti tisztség viseléséért további kiegészítés illeti a képviselőt:





7 196 Euró - házelnök
4 214 Euró - Quaestorok (a pénzügyi testület képviselőtajgai)
2 070 Euró - alelnökök, frakcióvezetők, bizottsági elnökök
709 Euró - titkárok

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Általános költségtérítésként havi 5 900 Euró a keret, és amiről nincs számla, azt vissza
kell fizetni. Továbbá évi 1 000 Euró a telekommunikációs költségek fedezésére.
Lakhatás: A nem fővárosi képviselők számlaadás ellenében havi 1 200 Euró szállásköltségtérítésre jogosultak (ha nem kaptak a Hivataltól kétszobás helyiséget irodának,
szállásnak).
Irodabérlés: az általános költségtérítés keretét erre is használhatja. Illetve munkatársat
is alkalmazhat belőle.
III. Képviselői nyugdíj
Szenátori nyugdíjalap van, ebből átlagosan 3 856 Euró a parlamenti nyugdíj.

GÖRÖGORSZÁG
A görög parlament: Vouli Ton Ellinon
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 300 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A görög alkotmány 63§1 paragrafusa és a görög parlament GG 151/A/19.11.2015
rendelete szabályozza a képviselők tiszteletdíját, ami 2019 áprilisában 5 135 Euró volt.
Parlamenti tisztség viseléséért nem jár pótlék.
II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: havi 291-648 Euró közötti összeg, a választókerület távolságától függően.
Továbbá évente 52 retúr repülőút térítése a választókerület és a főváros között (vagy
autóbérlés költségeinek ellentételezése).
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Lakhatás: a vidéki képviselők számára havi 1 000 Euró lakhatási támogatás vagy a
szállodai költségeinek megtérítése.
Irodahasználat: A fővárosban rendelkezésre állnak a képviselők számára irodák,
melynek költségeit a parlament hivatala viseli.
Segítő munkatárs: minden képviselő két szakértőt, három köztisztviselőt és további
adminisztratív munkaerőt is foglalkoztathat, akik mind a hivatal illetve a minisztérium
alkalmazásában állnak.
III. Képviselői nyugdíj
2012-ben törölték el a parlamenti nyugdíj intézményét. A 2012 előtt választott
képviselők még jogosultak parlamenti nyugdíjra, ha legalább 8 évig voltak képviselők.

HOLLANDIA
A holland parlament: Staten-Generaal
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Tweede Kamer der Staten-Generaal – 150 fő
Felsőház: Eerste Kamer der Staten-Generaal – 75 fő
Alsóház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját és költségtérítését a Wet schadeloosstelling leden Tweede
Kamer (19.12.1990) jogszabály állapítja meg. Ennek megfelelően a havi bruttó
tiszteletdíj 7813 Euró, amihez a köztisztviselőkhöz hasonlóan 8 százalékos üdülési
támogatás és 8,3 százalékos év végi bónusz is jár.
Parlamenti tisztségért az alábbi pótlékok járnak:




házelnök - éves tiszteletdíjának 35 százaléka
alelnökök: 1-3,5 százalék
frakcióvezetők: a frakció nagyságától függően 3 - 11,5 százalék.

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: Az utazási költségtérítés éves kerete évi 4 900 Euró, ezen felül éves bérlet vagy
kilométerpénz jár.
Lakhatási támogatás: mértéke a választókerülettől való távolság függvényében.
Irodahasználat: évi 2 762 Eurós keretből
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III. Képviselői nyugdíj
Van képviselői nyugdíj. A nyugdíjon kívül, még aktív korukban kapnak úgy nevezett
"secondary provision"-t, ami öregség, rokkantság esetén előtakarékosság formájában
segít. Az összeg havi 590 Euró.

HORVÁTORSZÁG
A horvát parlament: Hrvatski Sabor
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 151 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A horvát parlament képviselőinek jogai és kötelességei illetve Az állami tisztviselők
jogai és kötelezettségei című törvények állapítják meg a képviselők tiszteletdíját. A
képviselők havi illetménye csak úgy mint az állami tisztviselőké az illetményalap
(3890 HRK=526 Euró) és a megfelelő szorzó szorzata. A képviselők esetében ez
5,27 x 526 Euró azaz 2 770 Euró.
A 3980 HKK illetményalap szorzója az egyes tisztségeknél a következő:






7,86 – házelnök
7,14 – alelnökök
6,42 – bizottsági elnökök, frakcióvezetők
5,70 – bizottsági elnökhelyettesek, frakcióvezető-helyettesek
5,27 – képviselők

A tiszteletdíj minden egyes képviselői év után 0,5 százalékkal nő, de nem lépheti túl a
20 százalékot.
II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: havi 2 500 HRK (338 Euró) és a távolabb élő képviselőknek saját autó
használata esetén 2 HRK/km benzinpénz.
Lakhatás: havi 2 500 HRK (338 Euró) térítésre jogosult az a képviselő, aki 50 km-nél
messzebb lakik. A fővárosban vagy annak közelében lakó képviselő 1 000 HRK - ra
jogosult.
Iroda: A képviselők számára a parlament épületében állnak rendelkezésre irodák.
Munkatárs: A képviselőknek nem, csak a frakcióknak van lehetőségük munkatárs
alkalmazására, 15 frakciótagként egyre.
III. Képviselői nyugdíj
Nincs
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LENGYELORSZÁG
A lengyel parlament: Zgromadzenie Narodowe
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Sejm – 460 fő
Felsőház: Senat – 100 fő
Alsóház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők és szenátorok jogállásáról szóló 1996. május 6-i törvény állapítja meg a
képviselők tiszteletdíját. E szerint a képviselő tiszteletdíja az államtitkári fizetés 80
százaléka, azaz 8 017 PLN, ami 1 869 Euró.
Parlamenti tisztség viseléséért járó pótlék:





házelnök (marsall) illetménye: 2 727 Euró
alelnök illetménye: 2 437 Euró
bizottsági elnök pótléka: 20%
bizottsági elnökhelyettes pótléka: 15%

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: Általános költségtérítésként a fizetésük 25 százalékára, ami 2550 PLN (584
Euró) jogosultak. Ez az összeg adómentes. A hivatalos útjaikat a hivatal téríti.
Lakhatás: A vidéki képviselőknek a képviselők számára létesített szállodában van
lehetőségük lakni. Ezek a szálláshelyek a frakció méretének arányában kerülnek
elosztásra. Lehetőség van továbbá hagyományos szállodában is lakni, vagy lakást
bérelni, ennek keretösszege havi 583 Euró.
Irodabérlés: A választókerületben minden képviselőnek van saját irodája, a fővárosban
pedig igény esetén tarthat fenn irodát. Az iroda működtetésével kapcsolatos minden
költség fedezetének keretösszege havi 14 200 PLN (3 300 Euró). A munkatárs
alkalmazása is ebből a keretből megy.
III. Képviselői nyugdíj
Nincs

Felsőház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők és szenátorok jogállásáról szóló 1996. május 6-i törvény állapítja meg a
szenátorok tiszteletdíját. E szerint a szenátor tiszteletdíja az államtitkári fizetés 80
százaléka, azaz 8 017 PLN, ami 1 869 Euró.
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Parlamenti tisztség viseléséért járó pótlék:



bizottsági elnök: 20% (372 Euró)
bizottsági elnökhelyettes: 15% (279 Euró)

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: A szenátorok térítésmentes utazásra jogosultak a tömeg- és távolsági
közlekedési eszközök mindegyikén. Saját autó használata esetén kilométer-pénz is jár,
ennek összege 0,12-0,19 Euró/km.
Lakhatás: A vidéki szenátoroknak a képviselők számára létesített szállodában van
lehetőségük lakni. Ezek a szálláshelyek a frakció méretének arányában kerülnek
elosztásra. Lehetőség van továbbá hagyományos szállodában is lakni, vagy lakást
bérelni, ennek keretösszege havi 583 Euró.
Irodabérlés: A választókerületben minden szenátornak van saját irodája, a fővárosban
pedig igény esetén tarthat fenn irodát. Az iroda működtetésével kapcsolatos minden
költség fedezetének keretösszege havi 14 200 PLN (3 300 Euró). A munkatárs
alkalmazása is ebből a keretből megy.
III. Szenátori nyugdíj
Nincs

LETTORSZÁG
A lett parlament: Saeima
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 100 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
Az állami és önkormányzati tisztviselők javadalmazásáról szóló törvény állapítja meg a
parlamenti képviselők tiszteletdíját, ami 2963 Euró. A törvény 926 eurós
illetményalappal számol, ehhez rendeli a szorzókat, melyek a következők:
Az illetményalaphoz (926 Euró) tartozó szorzók


3,2 - képviselő

Illetménykiegészítés:





1,73 - házelnök
1,48 - alelnökök
1,39 - bizottsági elnök, frakcióvezető
0,35 - bizottsági elnök helyettese, frakcióvezető-helyettes
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II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás és szállás: a képviselő általános költségtérítésre jogosult, melynek összege a
választókerülettől való távolság függvényében az átlagbérhez tartózó szorzó 0,15 és 1
között van. Ez az összeg adómentes. Akinek szolgálati autó jár, az nem jogosult utazási
költségtérítésre.
Irodahasználat: nincs.
Munkatárs: minden képviselő legfeljebb két munkatársat foglalkoztathat, aki a hivatal
alkalmazásában állnak majd.
III. Képviselői nyugdíj
Nincs

LITVÁNIA
A litván parlament: Seimas
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 141 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját a politikusok és állami tisztviselők javadalmazásáról szóló
törvény (Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas)
állapítja meg. Ez a jogszabály állapítja meg az illetményalapot és az illetménytáblát. E
szerint az illetményalap 173 Euró, a képviselők szorzója 19,4, így a havi tiszteletdíjuk
3356 Euró, ami mindet képviselőséggel eltöltött évvel 1 százalékkal nő.
Parlamenti tisztség viseléséért más-más szorzó tartozik:







képviselői alapilletmény szorzója 19,4: 3 356 Euró
házelnök szorzója 25,8: 4 463 Euró
alelnökök szorzója 22,4: 3 875 Euró
bizottsági elnökök 21,7: 3 754 Euró
frakcióvezetők a frakció nagyságától függően 20-22: 3 494-3 788 Euró
frakcióvezető helyettesek: 19,6-21,2: 3 390-3 667 Euró

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: általános költségtérítés 970 Euró illeti meg a képviselőt, ami nem adóköteles,
viszont el kell vele számolni (számla ellenében tehát).
Lakhatás: A nem fővárosi képviselők és azok családja számára a parlament
térítésmentesen lakást biztosít. A kommunális költségek viszont a képviselő terhelik.
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Irodabérlés: Választókerületi irodáról az adott választókerület helyi önkormányzata
gondoskodik.
Munkatárs: a képviselő legfeljebb három munkatársat foglalkoztathat, őket a hivatal
alkalmazza.
III. Képviselői nyugdíj
Nincs

LUXEMBURG
A luxemburgi parlament: Chambre des Députés
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 60 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját a Választási törvény (2003. február 18.) (Élections
législatives, européennes et communales) állapítja meg. E szerint a havi illetmény
7186,5 Euró. A képviselők jogosultak 13. havi tiszteletdíjra is.
Parlamenti tisztség viseléséért további pótlékok járnak:




házelnök - 5592 Euró
frakcióvezető - 3728 Euró
Minden plenáris/bizottsági ülésnapért, amelyen részt vett a képviselő, további
122 Euró jár, naponta.

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: plenáris napokon és bizottsági ülés napokon kilométerpénz jár, 0,30
Euró/kilométer.
Lakhatási támogatás, költségtérítés nincs.
Irodahasználat: A Hivatal teljesen felszerelt irodát biztosít a képviselők számára.
Munkatárs: Minden képviselő Havi 3728 Eurós kerettel rendelkezik
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NÉMETORSZÁG
A német parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Deutscher Bundestag – 709 fő
Felsőház: Bundesrat – 69 fő
Alsóház - Bundestag
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők jogállásáról és javadalmazásáról a Gesetz über die Rechtsverhältnisse der
Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz) rendelkezik. E szerint a
tiszteletdíj 9780 Euró.
Politikai tisztség viseléséért az alábbi illetménykiegészítések járnak:




házelnök: 1,0 x 9780 Euró (a mindenkori képviselői illetmény)
alelnökök: 0,5 x 9780 Euró
bizottsági elnökök: 0,15 x 9780 Euró

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Az utazási és lakhatási költséget fedezetéül minden képviselő általános költségtérítésre
jogosult, melynek összege 4418 Euró. Ezen felül a házelnöknek további 1023 Euró, az
alelnököknek pedig 307 Euró jár.
Irodahasználat: A Hivatal a képviselők számára teljesen felszerelt irodát biztosít.
Munkatárs: A Hivatal egy-egy segítő munkatársat alkalmaz minden képviselő számára.
III. Képviselői nyugdíj
Van. A képviselői nyugdíj feltétel legalább egy évnyi mandátum. Összege: a képviselő
illetményének 2,5 százaléka szorozva az mandátum éveinek számával. eltöltött év

Felsőház - Bundesrat
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A Bundesrat tagja nem kapnak tiszteletdíjat, költségtérítésükről a Bundesrat tagjai
költségeinek térítéséről szóló irányelv (1995. szeptember 22) határoz.
Parlamenti tisztség viseléséért csak a házelnök jogosult pótlékra, havi 1023 Euró
nagyságban.
II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
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Utazás: a Bundesrat tagjai térítésmentes utazásra jogosultak, azaz ingyenes vasúti
igazolvánnyal rendelkeznek, saját autó esetén üzemanyag költség térítésére jogosultak.
A Bundesrat ülésnapokon pedig általános költségtérítésként napi 60 Euró illeti meg
őket.
Lakhatás: nem kapnak ilyen jellegű támogatást.
Irodabérlés: A Bundesrat épületében biztosítva van egy-egy iroda a 16 szövetségi állam
számára. A fővárosban minden szövetségi államnak saját „képviselete” van, ennek
fenntartási költségei az adott szövetségi államot terhelik.
Munkatárs: a Bundesrat tagjainak munkatársairól az adott szövetségi állam
gondoskodik.
III. Képviselői nyugdíj
Nincs

PORTUGÁLIA
A portugál parlament: Assembleia da Republica
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 230 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A politikai tisztséget viselők javadalmazásáról szóló 4/1985-ös törvény szabályozza a
képviselők javadalmazását. E szerint bruttó tiszteletdíjuk 3 624 Euró, továbbá
júniusban és novemberben egy-egy havi (13. és 14. havi) tiszteletdíjra is jogosultak.
Parlamenti tisztég viseléséért az alábbi kiegészítések járnak:





alelnökök: +25%
frakcióvezetők: +20%
bizottsági elnökök: +15%
a házelnök kiegészítéséről nem érkezett adat.

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás és lakhatás támogatására általános költségtérítésre jogosultak a képviselők,
melynek mértéke a fővárosi képviselők számára 23 Euró/nap, a vidéki képviselők
számára 69 Euró/nap plenáris ülés, bizottsági ülés és választókerületi munkanap
esetén.
Irodahasználat: irodahelységgel a parlament épületében csak a frakciók rendelkeznek,
a képviselők csak rajtuk keresztül jutnak hozzá. Minden képviselő legalább
másodmagával oszt meg egy-egy irodát.
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Munkatárs: A frakció a mérete arányában kap keretet munkatársak alkalmazására.
III. Képviselői nyugdíj
A 12 évnél több mandátumi évvel rendelkező képviselőknek jár bizonyos járadék.

ROMÁNIA
A román parlament: Parlamentul României
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Camera Deputatilor – 329 fő
Felsőház: Senatul – 136 fő
Alsóház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A 2017. évi 153. számú törvény rendelkezik a képviselői tiszteletdíjról, ami 18720 lei
azaz 3 630 Euró.
Parlamenti tisztség viseléséért az alábbi tiszteletdíj jár:






házelnök – 23 920 lei
alelnökök – 22 256 lei
frakcióvezetők – 20 800 lei
bizottsági elnökök – 20 176 lei
bizottsági elnökhelyettesek – 19 552 lei

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: a vasút ingyenes használata, heti egy alkalommal térítésmentes belföldi retúr
repülőút illetve a vidéki képviselőknek kilométer-pénz, amennyiben nem használtak
más közlekedési eszközt.
Lakhatási támogatás: van, legfeljebb a képviselői tiszteletdíj fele.
Munkatárs: a hivatal alkalmazottai segítik a képviselők munkáját.
III. Képviselői nyugdíj
Van. Számításának módja: képviselőséggel töltött hónapok száma szorozva tiszteletdíj
szorozva 0,55%.
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SPANYOLORSZÁG
A spanyol parlament: Las Cortes Generales
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Congreso de los Diputados – 350 fő
Felsőház: Senado – 266 fő
Alsóház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját a spanyol alkotmányból eredően a házszabály állapítja meg.
Ez utóbbi rendelkezik a költségtérítés mértékéről is. A spanyol alsóház képviselőinek
tiszteletdíja 2 973 Euró, amit évente 14-szer kapnak.
Parlamenti tisztség viseléséért az alábbi kiegészítés jár, ami legfeljebb három részből
állhat: reprezentációs költségek térítése + szabad felhasználású összeg (+ irodai
költségek)





házelnök: 3 521 + 2 887 Euró (+3 242 Euró)
alelnökök: 1 066 + 716 Euró (+1 278 Euro)
bizottsági elnök: 1 512 euró
bizottsági elnökhelyettes: 1 105 Euró

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: A képviselő utazási költségeit a közlekedési vállalat mint szolgáltató fele térítik.
Ez 917-1 921 Euró közé esik a választókerület távolságának függvényében.
Benzintérítés is van lehetőség (0,25 Euró/km). Taxi-kártyára is jogosultak, évi
3 000 Euró nagyságban.
A képviselői teendőkkel kapcsolatban felmerült költségek térítésére a fővárosi
képviselők 917 Euró, a vidékiek 1921 Euró általános költségtérítésre jogosultak.
III. Képviselői nyugdíj
Nincs

Felsőház
A felsőház képviselőinek bruttó havi illetménye 2 982 Euró.
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SVÉDORSZÁG
A svéd parlament: Riksdagen
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 349 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját a parlamenti törvény (Lagen (2016:1108) om ersättning till
riksdagens ledamöter) szabályozza. E szerint 66 900 SEK, ami 5 850 Eurónak felel
meg.
Parlamenti tisztség viseléséért az alábbi kiegészítések járnak:





házelnök tiszteletdíja: 172 000 SEK = 15 100 Euró (a miniszterelnökével
megegyező)
alelnök: képviselői tiszteletdíj + 30% (azaz +1 755 Euró)
bizottsági elnök: + 20% (azaz +1 170 Euró)
bizottsági alelnök: + 15% (azaz +877 Euró)

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: A képviselői munkával összefüggő utazások teljes költsége térítve van. Vasúti
bérletre is jogosult a képviselő, amit csak hivatalos útján használhat (az ingázás is
annak számít). Saját autó használata esetén kilométer-pénz is jár. Az utazási
költségeket csak számla ellenében térítik meg.
Lakhatás: A parlamentnek saját szálláslehetőségei vannak, ezt a képviselők
térítésmentesen vehetik igénybe. Hivatalos úton a szállodai költségeket megtérítik. Ha
a képviselő lakást bérel, akkor legfeljebb 750 Euró lakhatási támogatást kap.
Irodahasználat: a parlament épületében a frakció jogosult irodákra, a képviselők
ezekben dolgoznak.
Munkatársak: a frakció rendelkezésére áll keret, amiből az alkalmazottakat alkalmazza.
III. Képviselői nyugdíj
Van. Minden képviselőnek jár képviselői nyugdíj, függetlenül attól, hogy hány évesen
járt le a mandátuma. Az képviselői nyugdíj nagyságát az öregségi nyugdíj nem
befolyásolja.
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SZLOVÁKIA
A szlovák parlament: Narodna rada Slovenskej republiky
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 150 fő
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját A közhatalom választott képviselőinek fizetéséről szóló 1993.
évi 120. törvény állapítja meg. E szerint a tiszteletdíj a mindenkori átlagfizetés
háromszorosa, azaz 3 039 Euró.
Parlamenti tisztség viseléséért az alábbi kiegészítések járnak:





házelnök: 498 Euró
alelnökök: 332 Euró
bizottsági elnökök: 166 Euró
bizottsági elnökhelyettesek: 83 Euró

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
Utazás: a távolsági közlekedés a képviselők számára térítésmentes.
Választókerületi pótlék van, az átlagfizetés 1,8-2,1-szerese, a választókerület
távolságának függvényében.
Lakhatás: A vidéki képviselők a Parlament szálláshelyeit vehetik igénybe.

SZLOVÉNIA
A szlovén parlament: Slovenski parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Drzavni Zbor – 90 fő
Felsőház: Drzavni Svet – 40 fő
Alsóház
I. A képviselők tiszteletdíja és parlamenti tisztséggel járó pótlékok
A képviselők tiszteletdíját A képviselőkről szóló törvény és A köztisztviselőkről szóló
törvény állapítja meg. A parlamenti képviselők az 55. fizetési osztályba tartoznak, így
tiszteletdíjuk 3 661 Euró.
A parlamenti tisztséget viselők az alábbi fizetési osztályokba tartoznak:


házelnök: 65. – 5419 Euró
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alelnökök: 62. – 4817 Euró
frakcióvezetők és bizottsági elnökök: 60. – 4454 Euró
helyetteseik: 56.-57. – 3960-3808 Euró

II. Költségtérítés és választókerületi tevékenységgel összefüggő támogatás
A képviselőknek általános költségtérítés jár, havi 500-800 Euró közötti összeg, a
választókerület távolságától függően.
Lakhatási támogatás: a vidéki képviselők úgynevezett szolgálati lakást kaphatnak a
parlamenttől, viszont akkor elesnek az utazási költségtérítéstől. Távollakási pótlék, 140
Euró értékben megilleti őket. Szolgálati lakás esetén a lakás fenntartási költségeit a
képviselő állja.
Irodahasználat: A választókerületi iroda bérlését a parlament biztosítja, működtetésre
havi 180 Eurós keret jár.
Munkatárs: a hivatal heti hét órás segítő munkatárs alkalmazását finanszírozza.
III. Képviselői nyugdíj
Nincs
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A BRUTTÓ KÉPVISELŐI TISZTELETDÍJAK, 2019. ÁPRILIS
Az összefoglaló grafikonban az országot és a kamara NEVÉT (nemzeti nyelven)
jelöltük. A tiszteletdíjak összegét Euróban kértük, ahol nem így kaptuk, ott az
összevethetőség céljából az MNB árfolyamán átváltottuk. A parlamenti tisztség
viseléséért szinte minden kamaránál jár juttatás, ahol nem, ott # illetve ##-vel jelöltük.
Az alábbi grafikon tehát kizárólag a havi tiszteletdíjat ábrázolja (* illetve **-gal jelöltük
a 13. illetve 14. havi tiszteletdíj meglétét), pótlékok, költségtérítések és egyéb juttatások
nélkül.

A képviselők bruttó havi tiszteletdíja, Euró
Lengyelország - SENAT

1869

Lengyelország - SEJM

1869

Horvátország - HRVATSKI SABOR

2770

Lettország - SAEIMA

2963

Spanyolország - CONGRESO DE LOS DIPUTADOS**

2973

Spanyolország - SENADO

2982

Szlovákia - NÁRODNÁ RADA

3039

Magyarország - ORSZÁGGYŰLÉS

3083

Cseh Köztársaság - POSLANECKÁ SNĚMOVNA

3194

Litvánia - SEIMAS

3365

Portugália - ASSEMBLEIA DA REPUBLICA**

3624

Románia - CAMERA DEPUTATILOR

3630

Szlovénia - DRZAVNI ZBOR

3661

Észtország - RIIGIKOGU

4009

Ausztria - BUNDESRAT

4466

Görögország - VOULI TON ELLINON#

5135

Svédország - RIKSDAG

5850

Finnország - EDUSKUNTA

6614

Luxemburg - CHAMBRE DES DEPUTES*

7186

Egyesült Királyság - HOUSE OF COMMONS

7200

Belgium - CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS***

7230

Franciaország - ASSEMBLEE NATIONALE

7240

Franciaország - SENAT

7240

Hollandia - TWEEDE KAMER***

7813

Írország - Dáil Éireann

7878

Dánia - FOLKETINGET##

8261

Ausztria - NATIONALRAT**

8931

Németország - BUNDESTAG

9780

Jelmagyarázat:
· * 13. havi tiszteletdíj is jár
· ** 14. havi tiszteletdíj is jár
· *** évközi/évvégi bónusz
· # parlamenti tisztségért nem jár pótlék
· ## parlamenti tisztségért csak a házelnöknek jár pótlék
· a németországi Bundesrat(##) tagjai nem kapnak tiszteletdíjat, ezért nem szerepel az adat a
grafikonon
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