
Bekapcsolódási lehetőség: 
 
Az új térelmélet Tézisei, az eddigi ismeretektől eltérő új megfogalmazásai, az 
anyag lényege és kivonatai szabadon elérhetők és olvashatók, az anyag a 
weblapra látogató minden érdeklődő felé nyitott. Akit pozitívan érdekel a 
térelméleti, természetfilozófiai anyag, és a témához tartozó, abba beszőhető 
érdekes ötleteit, gondolatait és felismeréseit el kívánja juttatni, azt e-mailben 
elküldheti az aspektus@moetrius.hu levelezési címre.  
A továbbfejlesztendő, javítandó anyag szerkesztésébe bekapcsolódni csak 
regisztrált, azaz az alapadataikat megadó olyan felhasználóknak lehet, akik a 
kivonatoknál nagyobb terjedelmű anyagot bővíteni, szerkeszteni, és a terjesztést 
segíteni akarják. A bejelentkezőnek megadjuk, elküldjük az általuk feldolgozni, 
javítani kívánt anyagokat, de a párhuzamos és túl sokfelé vezető munka 
elkerülésére érdekében később egy felhasználói kódot biztosítunk, amely a 
belépést és a közösen fejlesztett, Word formátumban szerkeszthető anyag 
elérését is lehetővé teszi. 
 
A bekapcsolódók által hozzáadható legfontosabb segítési lehetőségek: 
Az anyag értelmezési, helyesírási, fogalmazási jobbítása, a stilisztikai zavarok 
kiszűrése, az érthetőséget rontó zavarok és az esetleges ellenmondások, hibák 
kiszűrése, azaz az információs anyagok nyilvánosságra alkalmassá tétele. 
 
Szükséges lenne egy meghatározott rend szerint az anyag lényegének az 
angolra, németre, olaszra, arabra, francia és más nyelvre fordítása, kezdetben 
csak a keresőkbe juttatható kulcsszavak, majd rövid kivonat a lényegről, később 
a Tézisek, és ezek indoklása. Ezt követően a bővebb kivonati rendszer 
lefordítása, majd a legvégén a teljes anyag többnyelvű megjelentetése. Célszerű 
lenne minél több helyre eljuttatni az információ lényegét, a közismeret felé 
feltárni az összefüggéseket és a köztudatot fejleszthető lényeges téziseket. 
 
A bekapcsolódók által ajánlott bővítendő, pontosítandó témák: Ez alá a 
később megnyitandó blokkban oldalakban lehet javaslatot tenni a kidolgozásra 
ajánlott témákra és részekre. 
 
A szerzői jogok, a terjesztési korlátok, elvárások: 
A bekapcsolódó és magukat regisztrálók a mások szellemi termékének tekintett 
információkból csak egyszeres ingyenes letöltési jogot kapnak, amely nem jár 
terjesztési joggal, amely viszont megszerezhető, a szerzővel és a működtetőkkel 
történő megegyezés esetén. A néhány barátnak, szakmai kapcsolatnak történő 
másolatok, nyomtatások készítése a bekapcsolódott regisztráltaknak jóváhagyott 
lehetőség, amelyre nem kötelező lehetőség a másolati példányok után 
oldalanként 1-3 Ft. önkéntes hozzájárulás a weblap anyagi alapjához, a 
fenntartás költségeihez. 
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