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Problem-solution approach
–
Bevezetés

- univerzálisan alkalmazható vizsgálati lépéssorozat/feltételrendszer a feltalálói 
tevékenység megítélésére (EPO Guidelines: GL G-VII, 5; esetjog)

- ha az újdonság megáll

- a feltalálói tevékenység megítélésénél alkalmazható kombinálható 
dokumentumok számát, valamint azoknak a vizsgálatban rögzített szerepét is 
meghatározza

- azt vezeti le több lépésben (9+1 lépés), hogy a dokumentumok kombinálása 
valóban elvezet-e a találmányhoz, azaz egy szakember számára azok alapján a 
találmány nyilvánvaló-e

Feltalálói tevékenység
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Closest prior art 
(1. lépés)

1. lépés: legközelebbi technika állása (CPA – D1 dokumentum) 

- olyan dokumentum, amelyben megjelenik a találmány tárgykörébe eső megoldás 
(olyan tárgy, eljárás, berendezés, stb.), amelyből a találmány módosítással megkapható; 

- a szakember először „megépíti” a CPA-t, és utána azt alakítja át (most promising
starting point), CPA fix szerepe

Kiválasztási elvek 

1. Közös műszaki terület (field): más műszaki területről származó dokumentum nem 
lehet CPA (kötelező: találmány tárgykörébe eső megoldás megjelenése)

2. A megoldás célja (purpose): ha az 1. pont alapján több lehetőség, második 
legerősebb döntési alap)

3. Közös jellemzők (common features): a közös jellemzőket utolsóként vesszük számba 
(önmagában nem elegendő, először a fenti két feltételt kell megvizsgálni)
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Closest prior art 
(1. lépés) – Példa

Továbbfejlesztett befecskendezési rendszerrel rendelkező autó:

• 1. dokumentum: autó más típusú befecskendezési rendszerrel

• 2. dokumentum: motorkerékpár a találmány szerinti továbbfejlesztésű 
befecskendezési rendszerrel

CPA: 1. dokumentum. Ha a szakember a 2. dokumentumból indulna ki, akkor 
először megépítené a továbbfejlesztett befecskendezési rendszert, majd át kellene 
építenie körülötte a motorkerékpárt autóra. 
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Példa CPA –
találmány
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Példa CPA –
D1
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Példa CPA –
D2
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Példa CPA találmány

D1

D2
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Megkülönböztető jellemző, 
műszaki hatás (2-4. lépés)

2. lépés: Közös jellemzők

- CPA-ból kiválasztjuk legközelebbi működő kiviteli alakot (nem a dokumentum teljes 
anyagát, hanem egy kiválasztott kiviteli alakot vizsgálunk), ha több különálló kiviteli alak 
van egy anterioritásban, akkor az egyiket 

- CPA egy kiviteli alakjának bemutatása újdonság típusú megközelítés

3. lépés: Megkülönböztető jellemző(k)

4. lépés: A megkülönböztető jellemző(k)höz tartozó műszaki hatás(ok)

- A találmányi leírásban a jellemzőhöz csatolt műszaki hatásból indul ki, amennyiben 
megállapítható (T386/89)

- A szabadalmaztatási eljárás során a bejelentő által közölt műszaki hatásból is ki lehet 
indulni, amennyiben a szakember ezt a hatást rendelné a jellemzőhöz vagy ha az 
kapcsolódik a bejelentésben eredetileg közölt műszaki hatáshoz (GL G-VII 11, T184/82) 
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Partial problems –
kitekintés

A partial problems esete:

- Legalább kettő megkülönböztető jellemzőt 
feltárunk, amelyekhez különálló műszaki hatások 
rendelhetők

- Alapvetően az indikálja ezen megközelítés 
alkalmazhatóságát, ha a találmányi leírás nem 
mutat fel szinergikus hatást a két jellemző között, 
azaz két különálló műszaki hatás rendelhető 
azokhoz (védekezés: szinergikus hatás bizonyítása)
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Objective technical problem
(5. lépés)

5. lépés: Objective technical problem (GL G-VII 5.2)
- OTP: a feladat, ami a találmány lényegi/megkülönböztető jellemzőjéhez tartozik (pl. 
hatékonyabb üzemanyag adagolás kifejlesztése). 

- OTP sok esetben a találmányi leírásban megjelölt cél

- ha több különálló műszaki hatás van: több OTP (partial problems), mindegyikre 
behozható egy-egy dokumentum (D2 dokumentum(ok): ezeknek is rögzített szerep)
Megközelítés:
- A szakember ismeri D1 (CPA) tartalmát és D2 inspirációt ad neki, hogy azt 
megváltoztassa. 
- Mivel annak a tartalmát is ismeri (azaz „megoldásokat” bizonyos feladatokra, 
pontosabban műszaki hatások elérésére) 
- A műszaki hatás a D2-ben explicit vagy implicit; ha implicit, akkor a szakembernek a 
megoldás tartalma ismeretében világos, egyértelmű

Ez a feladat a szakember számára, nem az alkalmazandó műszaki megoldás még, csak a 
kitűzött feladat, azaz az elérendő műszaki hatás (avoiding hindsight: OTP nem 
tartalmazhat közléseket a műszaki megoldásra vonatkozóan; T229/85)
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D2 kiválasztása 
(6. lépés)

6. lépés: Miért olvasná el a szakember D2-t?
- olyan szakterületre esik, amelyen keresné a szakember a feladat megoldását, vagy 
speciális:
• CPA egy másik kiviteli alakja,
• általános tudás része (common general knowledge), 
• CPA által hivatkozott dokumentum
• korábbi használat, szóbeli közlés, stb. 

Megközelítés

Van egy műszaki feladata a szakembernek (OTP), és ennek tudatában a CPA-hoz fordul 
(hiszen tudomása van róla, szakterületén minden dokumentumot ismer, ez egy olyan 
tárgy, eljárás , stb.). Ezek ismeretében, ha van további olyan dokumentum, amely a 
megoldást kínálja az adott feladatra és kombinálható, akkor végrehajtja a kombinációt. 
Nem az igénypontot ismeri, hanem egy az oltalmi körbe eső megoldáshoz jut el az OTP 
és az irodalom ismeretében
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D2 tartalma, 
could-would appr. (7-8. 
lépés)

7. lépés: D2 tartalmának bemutatása

Hiányzó igényponti jellemzők megjelenése D2-ben

8. lépés: Miért alkalmazná a szakember D2 szerinti megoldást?

- elő kell adni az érveket, hogy miért alkalmazná a szakember a D2-ben ismertetett 
megoldást 

- a legfőbb/legeredményesebb érv: ha megjelenik D2-ben a megkülönböztető 
jellemzőhöz tartozó műszaki hatás (explicit vagy akár implicit módon)

Could-would approach

- a szakember nemcsak megalkothatta volna a találmányt (lehetősége volt rá a 
prior art alapján, rendelkezésre állt a két dokumentum; could), hanem meg is tette 
volna (would) a műszaki feladat ismeretében vagy a fejlesztés/előny reményében 
(T2/83; T1014/07)
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Could-would appr. folyt,
Kombináció (9-10. lépés) 

Could-would approach (folyt.)

- a would alátámasztására szükség van egy pointer-re (implicit ösztönzés is elegendő, 
T257/98), pl. D2 megoldja a kitűzött feladatot (megjelenik abban az elérendő műszaki 
hatás)

Összefoglalva: kétféle ösztönző meglétét kell bemutatni: 

(a) D2 alkalmazásának oka (reason for consulting, 6. lépés); 

(b) D2-ben feltárt megoldás alkalmazásának oka (reason for taking the solution, 8. lépés) 

9. lépés: CPA és D2 dokumentum kombinációjának bemutatása

Be kell mutatni, hogy kombinálható és a kombináció eredményét. Ellenérv: 
inkompatibilitás (teaching away), pl. CPA-ban ki van zárva/ellenjavalt D2 szerinti 
megoldás alkalmazása vagy szerkezeti inkompatibilitás

10. lépés: érvek a további szükséges apróbb módosítások végrehajtására (ha szükséges) 
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Partial problems –
összefoglalás

Különböző dokumentumok kombinálhatók az egyes partial problem-ek
tekintetében a CPA-val (CPA közös) a problem-solution approach a több 
megkülönböztető jellemző szerint több, párhuzamos ágra oszlik, ld. GL G-VII, 5.2; 
Case Law Book 9.2.2; T389/86 és T130/89

Megközelítés

- Funkcionálisan nem egymástól kölcsönösen függő jellemzők esetén 
alkalmazható (mere aggregation – functionally not interdependent of features)

- Nincs kombinált hatás, szinergia („nagyobb” hatás, mint az egyes hatások 
„összege”), az egyes jellemzők műszaki hatása külön-külön érvényesül

(T1836/11 belső égésű motornál azzal érvelt a jogosult, hogy két jellemző 
szinergikusan hozzájárul a hatékonyság növeléséhez mint általános célhoz, Board
of Appeal nem értett egyet: nem volt köztük funkcionális egymástól függés)
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Köszönöm a 
figyelmet!

HORVATH@GODOLLEPAT.HU
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