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MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ TÖRVÉNYI TÉNYÁLLÁS ELEMZÉSÉHEZ 

 

A törvényi tényállás elemzése egy olyan munkafolyamat, amelynek során a törvényi tényállás 

egyes elemeit azonosítjuk az általános törvényi tényállás egyes elemeivel. Az általános törvényi 

tényállás az ismert tényállás-fogalmak közül a legabsztraktabb, az tartalmazza mindazon 

tényállási elemet, amely valamennyi törvényi tényállásban előfordulhat. Ebből logikusan az is 

következik, hogy az általános törvényi tényállásnak nem minden eleme szerepel minden 

törvényi tényállásban. A tényálláselemzés során az a feladatunk, hogy pontosan 

meghatározzuk, hogy a vizsgált bűncselekmény törvényi tényállásában mely általános törvényi 

tényállási elemek találhatók meg.  

A vizsgálati séma kötött, mindig az objektív tényállási elemek vizsgálatával kezdjük az 

elemzést, és a szubjektív tényállási elemekkel fejezzük be. A tényálláselemzés alapvető 

feltétele az általános törvényi tényállás elemeinek, az egyes elemek pontos jelentésének, 

valamint az elemek közötti összefüggések pontos ismerete. Ezért a tényálláselemzés 

megkezdése előtt meg kell tanulni az objektív tényállási elemeket, a tettességhez szükséges 

ismérveket és a szubjektív tényállási elemeket. Ezek tartalmi ismertetése nem része ennek a 

leckének, ez a lecke ezekre az ismeretekre épül, azokat feltételezi.  

A fentiek alapján kérem, hogy a videólecke ismeretanyagának elsajátítását megelőzően tanulják 

meg az általános törvényi tényállás egyes elemeinek pontos jelentését, valamint a közöttük 

definiálható összefüggéseket. A videólecke megtekintését követően az alábbiakban 

megfogalmazott kérdések megválaszolásával ellenőrizhetik megszerzett tudásukat. 

Az önellenőrző kérdések megválaszolásához szükséges idő: 

30 perc 
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Önellenőrző kérdések és gyakorlófeladatok 

 

Önellenőrző kérdések: 

1. Mi az elkövetési tárgy fogalma? Mit kell kimondani akkor, ha a tényállás elkövetési 

tárgya személy? 

2. Csoportosítsa elkövetési magatartás szempontjából a tényállásokat! 

3. Mi az eredmény fogalma? Hogyan nevezzük a mulasztásos eredmény-

bűncselekményt, valamint az immateriális mulasztásos deliktumokat?  

4. Milyen összefüggésre kell utalni eredmény szempontjából abban az esetben, ha a 

tényállás nyitott törvényi tényállás? 

5. Mi az okozati összefüggés jelentése? Mely esetben releváns, és mely esetben 

irreleváns a vizsgálata? 

6. Csoportosítsa tettességhez szükséges ismérvek szempontjából a 

bűncselekményeket! 

7. Szubjektív tényállási elemek szempontjából mit kell kimondani abban az esetben, 

ha a bűnösség két főfogalmi elemére való utalás hiányzik a tényállásból? 

8. Mire kell kifejezetten utalni abban az esetben, ha a törvényi tényállás tartalmaz 

célzatot? 
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