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Hende Csaba honvédelmi miniszter Honvédségi vízkiszállítás helyett otthoni vízdesztillálás
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Tisztelt Miniszter Úr!

  Közérdekű megbízás nélküli kárelhárítás keretébe (Ptk.) ismételten felhívom szíves figyelmét a 
következőkre. A Pénzügyminisztérium részemre adott tájékoztatása szerint 110.000.000.000 Ft 
európai uniós támogatás volt a hazai ivóvizek arzénmentesítésére. A minisztérium velem közölt 
álláspontja is az volt, hogy a desztillálás az egyik lehetséges megoldás. Véleményem szerint a 
legolcsóbb és legbiztonságosabb megoldás a hő újra hasznosításos otthoni ivóvíz desztillálás. 
  Hamis teória, hogy mérgező a desztillált víz. Ha valaki több mint 15 litert (!) inna belőle, akkor
is csak egyidejű hiányos konyhasó pótlásnál okozhat mérgezési tünetet, elektrolit ionegyensúly 
eltolódást. Ezt is nem a desztillált víz, hanem a nátriumhiány okozza. Például a Salsol  infúziós oldat 
csak gyógyszerkönyvi tisztaságú desztillált vízből és gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-klorid 
konyhasóból áll. Naponta 3 liter Salsol (vagy Salsola, vagy Ringer) vérbejuttatása 3 liter desztillált 
vizet és 27 gramm nátrium-kloridot juttat be a vérbe. Érdemes lenne ezt a kérést személyesen is 
megbeszélnünk, hogy a katonai fontosságú ivóvíz méregmentesítés ügyében megismerhesse
a jobb megoldást, a jelenleg katonákkal végeztetett (?) naponkénti tiszta víz kiszállítás helyett.
  Évekkel ezelőtt kifejlesztettünk egy energia újrahasznosító háztartási ivóvíz desztillálót, aminek 
azóta több száz példánya jól működik. Rendelkezem a jogvédett létesítmény terv-modell licencével. 
Mellékelek róla egy előnyleírást és egy ilyen kislétesítményeket bemutató fotót is. A katonaság, egy 
hazai üzemmel (pl. Alumíniumgyár?) gyártathatná, majd szétoszthatná az ilyen kislétesítményeket 
az arzénnel szennyezett ivóvizű területek lakosainak. A 110 milliárdos támogatási összegből a túl 
arzénes ivóvizű 1,3 millió magyar mindegyikére kb. 84.000 Ft jut. Ennyiből megoldható. Csak kb. 
40.000 Ft egy ilyen kislétesítmény anyagköltsége. Mobil desztilláló is kapható. A kínaiak gyártják. 
 
IVÓVÍZ ENERGIATAKARÉKOS HÁZTARTÁSI DESZTILLÁLÁSSAL MEGTISZTÍTÁSA 

A DVÍZBOILER terv-modell licenc szerinti ivóvíz desztilláló kislétesítmény hőtakarékosabb a mobil 
desztillálóknál. Visszanyeri és újra hasznosítja a víz gőzzé alakításához használt hőt. A tisztítási 
hatásfoka is jó, mert attól kezdve desztillál, hogy 100 Celsius fokos lett a gőz. Mialatt átpárol 5 liter 
vizet, eközben a visszanyert párologtatási hővel felmelegít 50 liternyi háztartás vizet, amit vegyszer 
nélkül, hővel lágyít is. Mint hőtárolós radiátor, a hővisszanyerő tartályában maradt meleg vízzel, a 
desztillálás befejeződése után is fűti a helyiséget, Könnyen össze illeszthető részekből áll. Gyorsan 
felszerelhető. Szétszedni is egyszerű. Rövid idő alatt alatt áttelepítő egyik helyről a másikra. 
Részletesebben információ:  http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/
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