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Tisztelt Miniszter Úr!             Tájékoztatásul kapja: Orbán Viktor miniszterelnök úr!

Érdeklődöm,  érdeklik-e  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztériumot  az  alábbi  létesítmény  bázisterveim  és  az
azokkal kapcsolatos működtető bázissoftware-eimnek a hazai kutató intézményeikben is fejlesztésre átvétele.

Ha érdekli Önöket, a szerzői jogaim érvényességi időtartalmára nem kizárólagos jogot tudok biztosítani az
alábbi szellemi termékeim fejlesztésére, hasznosítására, értékesítésére, az értékesítési bevétel 5%-a ellenében.

1./  A nemzetközi  hatás  mérés  tudományi  kutatás  automatizálási  szabadalmaimban is  már  szerepeltek  a
anyagtechnológiai- és biológiai hatásmérési sokváltozós GTS-ANTIRANDOM mérőlétesítmény bázistervek
és mérőlétesítmény működtető bázis  software-ek. Alkalmazásuk nélkül közveszélyesen kalibrálhatatlanok,
sehogy másként nem szabályozhatók optimálisra a GPS-es (műholdvezérléses) mezőgazdasági technológiák! 

A hatás kalibrálás nélküli, ill.  hamis hatáskalibrálásokra alapozott mezőgazdasági vegyszerezések jelenlegi
automatizálása közveszélyes!

2./ Háztartási ivóvíz desztilláló energia újrahasznosító létesítmény bázistervek tovább fejlesztésre átvétele és
hasznosítása.

2./a. A  gőz  vízzé  visszaalakításánál  visszanyert  vízfelforralási  és  elpárologtatási  hővel  háztartási  vizet
melegítő, (és közben lágyító), hőtárolós radiátorként a helyiséget fűtő DVÍZBOILER kislétesítmény bázisterv-
modell gyártásfejlesztése és csapvíz és kútvíz szennyeződés eltávolítására hasznosítása.

2./b. A gőz erre alkalmas hőszivattyúval vízzé visszahűtésével nyert hőt vízforraláshoz és elgőzölögtetéshez
visszatápláló ivóvíz desztilláló létesítmény ezen bázistervének a fejlesztésre átvétele, és gyártás és értékesítés. 
 
A tiszta desztillált ivóvíz egészségvédő, egészségjavító optimális ivóvíz a SALSOL infúziós oldat szerinti víz :
konyhasó = 110 dózisarány étkezéssel  biztosítása esetén.  Már a Talmud, a vallásos zsidók mindennapjait
szabályozó  törvénykönyv  is  így  ajánlja,  (nátrium-klorid)  konyhasóval  sózott  kenyér  mellé,  mint  a  lehető
legjobb, legegészségesebb ivóvizet, lásd Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap!

3./ Mélyfúró fúrófej létesítmény bázisterv. Ívfény előállító egység, ami porlasztja és felhevíti a vizet a talaj, ill.
a kőzet megolvasztásához. Az ívfényben vizet porlasztó és felhevítő hevítő fúrófejet és az ívfényhez szükséges
áramot előállító transzformátort is áramló víz veszi körül. Ez a hűtővíz olyan módon van irányítva, hogy a
szétporlasztott  olvadékot  is  felhozza a felszínre.  E létesítmény tervem az  amerikai  Potter  Drilling cég az
ívfénynél sokkal kisebb hőmérsékletű, robbanásveszélyes gázlángon átporlasztott vízzel fúró „Hydrodriller”-
ének a tökéletesített változata.

Segítségével bárhol könnyebben és olcsóbban, olcsón végezhető mélyfúrás a helyiségek fűtéséhez és vagy
villamos energia termeléshez felhasználható gőztermelő hőcserélő furatok készítéséhez.
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