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Miért Harkány?
Az Európa-szerte ismert gyógyhely, Harkány, Magyarország dél-

A harkányi
gyógyvízről

nyugati részén fekszik, 25 km-re Pécstől. A Villányi-hegység lábánál,
északi szelektől védve, festői környezetben helyezkedik el.
A térség egyedülálló sajátossága, hogy a Földközi-tenger felől érkező enyhe, párás levegő és a hegység védő hatásának következtében,
szubmediterrán klímahatás alakult ki. A tél enyhe, korai a tavasz,

Az Európában egyedülálló gyógyvíz 50–70 méteres mélységekből,
átlagosan 62,5 C°-os hőmérséklettel tör felszínre. Ásványianyag-tartalma literenként közel 1000 mg. Gyógyászati szempontból legjelentősebb alkotórésze a karbonszulfid, amely gázalakban a vízben oldott
állapotban nyomás alatt van. A föld alól feltörve, így a nyomás alól
felszabadulva bomlani kezd, és kénhidrogén-gázzá alakul – amely a
harkányi hévíz jellegzetes illatát adja. A karbonszulfid a bőrön át és
belélegezve egyaránt igen aktívan szívódik fel a szervezetbe: felszívódása 150-szeres a gyakrabban előforduló, más kénvegyületekkel
(szulfátokkal) szemben.
Egyedi tulajdonságainak köszönhetően alkalmas mozgásszervi,
reumatológiai, bőrgyógyászati és nőgyógyászati betegségek kezelésére.
Megnevezés

IV/a. sz. Hévízkút

Létesítés éve

1989

Mélysége [m]

75

Elismert gyógy- és ásványvíz minő-

57/GYJ/1993

sítés éve és száma
Hőmérséklet [°C] (kifolyóvíz)

62,6

Vízkémiai adatai (2009, IV/a- 2010)
meleg a nyár, hosszú az ősz, a napsütéses órák száma pedig nagyon
magas a régióban. A mediterrán levegő hatására olyan ritka növénytársulások találhatók itt meg, amelyek egyébként csak a Földközitenger közvetlen környékén honosak.
Azonban Harkány nem elsősorban kellemes klímája miatt ilyen
vonzó turisztikai célpont. A 19. század első felében egy szerencsés véletlen folytán találtak rá arra a természeti kincsre, amely ősidők óta
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház szakorvosai elvégezték az evidence based (bizonyítékokon alapuló) orvoslás elvárásainak
megfelelő klinikai vizsgálatokat, melyek alátámasztották a
korábbi tapasztalati adatokat. Az illetékes egészségügyi hatóság az Európai Uniós normák szerint akkreditálta a harkányi
gyógyvíz különleges gyógyító hatását.

észrevétlenül rejtőzött a föld mélyében. Így a harkányi víz mozgásszervi gyógyításra történő hasznosítása lassan kétszáz éves múltra
tekint vissza, hiszen már az 1800-as évek közepén orvosi felügyelettel kúrálták az ide érkező betegeket.
Az 1950-es években fejlődésnek indult gyógyfürdő és az 1955-ben
alapított reumakórház megteremtette a mozgásszervi rehabilitáció
orvos szakmai alapjait. A kórház orvosai később felismerték a kénes
víz psoriasis tünetmentesítő képességét, valamint a krónikus nőgyógyászati gyulladásokra kifejtett gyógyító hatását. Tapasztalataikat az
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elmúlt 50 évben több tízezer magyar beteg gyógyulása, tünetmentessé válása támasztja alá.



A Harkányi Psoriasis
Centrum (HPC)

nálható pikkelyek, pörkök eltávolítására, fertőtlenítő adalékok hozzáadásával felülfertőzött bőrtünetek kezelésére, a szaruréteg hidratálására. A fürdők eltávolítják a bőrfelszínre jutott irritánsokat és
allergéneket, majd a fürdőkezelés után, a bőrgyógyászati kezelésben
használt kenőcsök koncentrációja, illetve az UV fény mennyisége

Harkány város meghatározó egészségszakmai és idegenforgalmi szolgáltatói egyedülálló módon összefogtak annak érdekében,
hogy az egyéni adottságokat egységesítve
létrehozzanak egy új gyógyturisztikai terméket. Ennek eredményeképpen született
meg a Harkányi Psoriasis Centrum, mely te-

i

vékenységének középpontjában a psoriasis
(pikkelysömör) tünetmentesítése, valamint

A HPC együttműködő partnerei magas minőségű egészségturisztikai
ellátást biztosítanak a Harkányba érkezők számára. Az orvosszakmai
háttérről elsősorban a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház gondoskodik, a gyógyulni vágyók szállásáról és színvonalas pihenéséről pedig a partnerként bekapcsolódó szálláshelyek. A szabadidős
és családi programokat a 13,5 hektáros Harkányi Gyógy- és Strandfürdő és a Harkányi Turisztikai Egyesület biztosítja. Az egyesülés meghatározó összefogó tagja Harkány Város Önkormányzata.

a mozgásszervi és nőgyógyászati rehabilitáció áll.

csökkenthető. A fürdőkezelést széles körben használják a psoria-

A HPC, mint központi szolgáltató gyűjti össze a psoriasis kezelésre

sis modern kombinációs terápiájában is – Harkányban a vízben ol-

jelentkező betegek és kísérőik gyógyászati, rehabilitációs , turisztikai

dott sók és a friss vízben található, onnan felszabaduló, a bőrön és a

és gasztronómiai igényeit, illetve biztosítja az elvárásoknak megfele-

légutak hámján keresztül felszívódó kéntartalmú gáz segítik a bőrtü-

lő ellátást és szálláshelyet.

netek gyógyulását.

A Psoriasis Centrum a partnerek által megadott szolgáltatásokból
személyre szabott egészségügyi és turisztikai csomagokat állít össze,
így mind a külföldi, mind a belföldi vendégek számára egy jól áttekinthető, szervezett és komplex terméket kínál.
A Harkányi Psoriasis Centrumban a pikkelysömörben szenvedők,
valamint a nőgyógyászati és mozgásszervi rehabilitációra szorulók

Zsigmondy Vilmos
Harkányi
Gyógyfürdőkórház

szinte teljes köre gyógyulást talál, kulturált, családias környezetben,
mindezt egybekötve az üdüléssel, pihenéssel.

A kezelésekről

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban, mint a
HPC központi intézményében a pikkelysömörös betegek kezelése
a természetközeli fürdőkúra és a klasszikus bőrgyógyászati terápia
elemeinek felhasználásával zajlik. A komplex kezelések a friss, a kutaktól zárt rendszeren át érkező termálvizet tartalmazó kádfürdők

A pikkelysömör a mai ismereteink alapján véglegesen nem gyógyítható. A kórkép természetéből következően a betegeknek élethosszig tartó szakaszos bőrgyógyászati (ízületi szövődmény esetén
reumatológiai) kezelésre van szükségük – egy részüknek időnként
intézeti kezeléssel is egybekötve.

i

A harkányi kezelésekkel, bejelentkezéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Harkányi Psoriasis Centrumhoz:
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. (HGYK)
Harkányi Psoriasis Központ (HPC)
7815 Harkány Zsigmondy s. 1
Telefon: +36 72/580-950; +36 80 620-128 • Fax.: +36 72/580-949
info@psoriasiscentrum.hu • www.psoriasiscentrum.hu

A terápiás lehetőségek palettája széles: a kenőcsöktől a különböző
fényterápiás kezeléseken át a szisztémás gyógyszerekig, és újabban a
biológiai kezelésekig terjed.
A fürdőkezelés a legrégebbi gyógymódok közé tartozik. A fürdő
tisztítja a bőrt, eltávolítja a korábbi kenőcsmaradványokat. Hasz-



köré épülnek.

Az új kórházi szárnyban a betegek kezeléséhez szükséges orvosi
eszközpark szintén a DDOP-2009-2.1.1 /E azonosító számú pályázat keretében kerül beszerzésre. A modern épület és eszközök mellett természetesen megmarad, sőt tovább erősödik az egészségügyi
szolgáltatások mögött álló, több évtizedes tapasztalattal rendelkező
szakemberek köre is. Az orvosok, nővérek és a Kórház teljes személyzete számos képzésben vesz részt annak érdekében, hogy tudásukat
folyamatosan naprakészen tartsák, a betegek gyógyítására használt
eszközökben rejlő lehetőséget maximálisan kihasználják és a gyógyuláshoz szükséges emberi hátteret és törődést biztosítsák. Az új
kórházi szárny szolgáltatásaiból és értékeiből nem maradhat ki a
harkányi gyógyvíz, termálvíz sem, hiszen a föld alatt rejlő nemzeti és
természeti kincs évtizedek óta biztosítja az egyedülálló gyógyászati
hátteret.
A gyógykúrák 2-3 hetet vesznek igénybe, melynek első, intenzív
szakaszában a Gyógyfürdőkórház biztosítja az elhelyezést és a megfelelő kezeléseket. Az elhelyezés háromcsillagos szállodai minőségnek megfelelő színvonalon történik.
A Harkányi Gyógyfürdőkórház és ezáltal Harkány városa 2014 tavaszára az Európai Unió társfinanszírozásában, zöldmezős beruházás keretében egy teljesen új, háromcsillagos szállodai színvonalnak
megfelelő kórházi szárnnyal bővül. A négyemeletes épületben 45
darab kétágyas, fürdőszobás szállóhelység kap helyet, elsősorban a
hazai és külföldi pikkelysömörrel/psoriasis-sal kezelendő betegek
számára.

A Harkányi Gyógyés Strandfürdő
A közel kétszáz esztendős múlttal büszkélkedő fürdő világhírét
gyógyvizének köszönheti, mely összetételében és gyógyhatás-mechanizmusában az évszázadok során semmit sem változott , és melyet eddig közel 100 millióan élvezhettek. A psoriasis kezelésében
hasonló hatékonyságú, természetes víz Európához legközelebb a
Holt- tengernél található.
A 13 és fél hektáros fürdőterület, melyet 4 db 62 °C
hőmérsékletű kút, valamint 2 db 22 °C-os vizű kút lát
el, naponta több mint 15 000 fő befogadására alkalmas.
Belső és külső medencékkel egyaránt rendelkezik, utóbbiak közül egy még télen is látogatható. Tekintettel arra,
hogy rendkívül erőteljes hatása miatt a gyógyvízben az
úszás ellenjavallt, a gyógymedencék ülőpados formában kerültek kialakításra. A strandfürdő frissítőszolgáltatásai között igénybe vehető többek között szauna,
talp- és frissítőmasszázs, víz alatti vízsugármasszázs,
valamint pezsgőmedence is. A vendégek aktív kikapcsolódását szolgálja a fürdő területén több sportpálya,
egy óriáscsúszda, baba-mama-park és számos büfé is.
A gyógyfürdő épületében színvonalas, mediterrán dísznövényzettel berendezett látványfürdő található, 80
2

m -es vízfelülettel, ahol szaunák, gőzkabinok, ellazító
pezsgőmedencék és jacuzzi kádak várják a gyógyulásra
és kikapcsolódásra vágyókat.

Az épület földszintjén a kor elvárásainak megfelelő, energiatakarékos eszközparkkal felszerelt főzőkonyha, és mellette a Kórház
új étterme létesül. Az épületben bőrgyógyászati és a bőrgyógyászathoz kapcsolódó szakterületek kapnak egy-egy szakrendelőt, így lehetőség nyílik a betegek épületen belüli teljes körű ellátására. Saját
tornatermeivel, masszázs helységeivel, tangentor kádjaival, galván
kezelőjével, elektroterápiás helyiségével a létesítmény egyedülálló
szolgáltatási csomagot kínál a rehabilitációs kórházak között.

A gyógyfürdő önálló, magas színvonalú, reumatológiai szakorvos által irányított gyógyászati részleggel rendelkezik,
amely kapacitásával segíti a HPC vendégeinek gyógyítását és ellátását. Szolgáltatásai között szerepel a lymphdrainage, a szénsavas kádfürdő, a tangentor, a víz alatti gyógytorna, az iszapkezelés, a
gyógymasszázs, a gyógytorna és az elektroterápia, emellett számos
természetgyógyászati kezelés és kényeztető masszázs is a vendégek
rendelkezésére áll.



Ametiszt Hotel Harkány***
Az Ametiszt Hotel Harkány a város szívében, a Fürdő és a Kórház
szomszédságában, a település egy csendes, nyugodt, mediterrán hangulatú utcájában található.
A hotel színekben gazdag, pihenésre csábító kerttel, és 23 kétágyas
és 4 háromágyas szobával rendelkezik, melyek közül 2-2 szoba öszszenyitható kétágyas, nagyobb családok részére.
Kényelmesen és otthonosan kialakított szobái parkettásak, mindegyikben TV, hűtő, szobaszéf, fürdőszoba és hajszárító található,
többségük teraszos, bútorokkal.
A szállodában elérhetőek a Kórház szolgáltatásai. A vendégeket
személyre szabott ajánlatokkal és szolgáltatásokkal várják, minden
vendég részletes tájékoztatást kap a környékbeli látnivalókról, sőt,
a külföldről érkezők igény esetén reptéri transzferben részesülhetnek.

i

Ametiszt Hotel Harkány
7815 Harkány, Szent István utca 26-28.
T.: +36 72 279 339, M.: +36 20 927 2106
ametiszt@hotelharkany.com , www.ametiszthotel.hu ,
www.facebook.com/ametiszthotelharkany

Komfort Hotel Platán***
A felújított hotel a Fürdőtől 400 méter gyalogsétára, csendes, nyugodt, idilli zöldövezetben várja gyógyulni vagy regenerálódni vágyó vendégeit. 130 férőhellyel, felkészült és figyelmes személyzettel gondoskodik vendégeiről, akik nagy számban törzsvendégek.



63 szobája lifttel elérhető, így mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető.
Egy-, két- és háromágyas szobáihoz nagy terasz tartozik és fürdőszobái tuskabinnal
felszereltek . Hűtő, telefon, wifi hozzáférés és televízió szolgálja a kényelmet. A szobák berendezése és az ágyak kényelme a mozgásszervi panaszokkal rendelkező vendégek igényei szerint kerültek kialakításra.
80 fős étterme különálló többfunkciós konferencia teremmel nyitható egybe, a nyári
időszakban népszerű terasszal kiegészítve. Konyhája a magyar ízek alapján készült
európai siker-ételválasztékot kínál vendégei számára. Alapszolgáltatásait ingyenes,
őrzött parkoló és masszázs-szolgálat egészíti ki. A midscale kategóriába minősített
szálloda versenyképességét ár-érték aránya biztosítja.

i

Komfort Hotel Platán
7815 Harkány, Bartók Béla u. 15.
T.: +36 72 580 800 , F.: +36 72 580 808
E.: info@hotelplatan.hu , W.: www.hotelplatan.com

Dráva Hotel Thermal Resort****
A Dráva Hotel Thermal Resort Harkányban a város csendes, mégis frekventált helyén, a Fürdő közvetlen szomszédságában található. A négycsillagos wellness hotel 2008 nyarán nyitott meg, minden igényt kielégítő szolgáltatási körrel – légkondicionálóval, egyedi fűtésszabályozóval,
LCD Tv-vel, minibárral, tusolóval/káddal, széffel, vízforralóval, hajszárítóval, fürdőköpennyel, telefonnal rendelkező szobákkal, melyek egy része erkélyes.



88 db különböző kategóriájú egy- illetve kétágyas, valamint pótágyazható
szobát/lakosztályt kínál vendégeinek, melyből kettő mozgáskorlátozottak
számára is használható . A hotel egész területe akadálymentesített, internethozzáférés biztosított, wifi csatlakozási lehetőséggel. Zárt, kamerával figyelt
parkoló áll a vendégek rendelkezésére. Klimatizált, 4 teremmé szeparálható
éttermében svédasztalos és a’la carte étkezést is biztosít, szobaszerviz opcióval.
A szállodában a wellness és fitness centrum mellett elérhetőek a Kórház
szolgáltatásai, mint a gyógyvizes kádfürdő, gyógymasszázsok, a testpakolás és
a fényterápia – mindemellett kényeztető masszázsokat és fürdőket is biztosít
vendégei számára.

i

Dráva Hotel Thermal Resort
7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.
T.: +36 72 580 980, F.: +36 72 580 981
E: hotel@dravahotel.hu ,
W: www.dravahotel.hu

Thermal Hotel Harkány****
A Thermal Hotel Harkány gyógy-, wellness- és konferencia szálloda a városközpont és a városi gyógyfürdő közelében, a település legnyugodtabb részén, 3 hektáros gondozott parkban várja vendégeit 131 db superior és standard kategóriájú szobával.



A Dél-dunántúli régió legnagyobb, és egyetlen önálló gyógyászati részleggel is rendelkező szállodájaként közvetlenül is fogadja a gyógykezelésekre érkező vendégeket. Gyógyászati részlege a régióban egyedülálló
gyógyprogramot ajánl reumatikus és psoriasis problémákra, ahol állandó orvosi felügyelet mellett, kvalifikált szakszemélyzettel magas színvonalú kezeléseket biztosít a hotel saját, külső és belső gyógymedencéinek
használatával.
A szálloda két klimatizált éttermében bőséges és változatos ételkínálatot nyújt, vegetáriánus, ételallergiás illetve speciális diétát követő vendégei részére külön étrenddel. Ételválasztékát a közeli Villányi borvidék
kitűnő borai teszik teljessé. A pihentető wellness iránt érdeklődőket 2
finn és 1 bio szauna, infraszauna, gőzfürdő és napozóterasz, a sportolni
vágyókat pedig nyáron sportpályák ill. kerékpár kölcsönzési lehetőség
várja.

i

Thermal Hotel Harkány
7815 Harkány, Járó József u. 1.
T.: +36 72 580 810, F.: + 36 72 580 819
E.: sales@thermalhotelharkany.hu,
W.: www.thermalhotelharkany.hu

Termál Kemping Apartmanházak Harkány
A Termál Kemping Apartmanházak 2011-ben nyitott meg jelenlegi formájában. A szálláskomplexum 5,4 hektár parkosított, ősfás-ligetes, frekventált, mégis csendes helyen, a fürdőtől 250 m-re
helyezkedik el, többféle igényt kielégítő kínálattal.
•

24 db apartman (amelyből 2 db mozgássérültek részére
kialakított)

•

5 db apartmanház / bungaló

•

6 db kétágyas hotelszoba

•

92 db összközművesített lakókocsi hely

•

40 db sátor hely – amely korlátlanul bővíthető

A mini villaparkban az exkluzív apartmanok, a szállodai szobák
magas szintű elhelyezést biztosítanak a vendégeknek, ugyanakkor
a modern eszközökkel felszerelt lakókocsi és sátorhelyek romantikus szálláslehetőséget nyújtanak a szabadság szerelmeseinek.
A komplexumhoz étterem és rendezvényterem is tartozik, de zöldövezeti részén a szabadtéri játékok
mellett grillezésre, szabadtéri piknikre is van lehetőség. A wellnessre és fürdőzésre vágyó vendégek a
Dráva Hotel Thermal Resort**** szolgáltatásit vehetik igénybe.

i

Termál Kemping Apartmanházak Harkány
7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 6.
T.: +36 72 580 965 , F.: +36 72 580 964
E: reservation@campingharkany.hu ,
W: www.campingharkany.hu
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1. Zsigmondy Vilmos Harkányi

3. Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

Gyógyfürdőkórház Nkft. (HGYK)

Medicinal Baths Harkány Zrt.

Harkányi Psoriasis Központ (HPC)

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

Zsigmondy Vilmos Spa and Balneological Hospital of Harkány

ЗАО «Лечебная спа города Харкань»

Not-for-profit Company (HGYK)

7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.

Harkány Psoriasis Centre (HPC)

T.: +36 72/480-251 • F.: +36 72/480-435

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. (HGYK)

info@harkanyfurdo.hu

Psoriasiszentrum Harkány (HPC)

www.harkanyfurdo.hu

Некоммерческое ООО «Спа больница им.
Жигмонды Вилмоша города Харкань»(СБХ)

4. Thermal Hotel Harkány

Псориаз центр города Харкань (ПЦХ)

7815 Harkány, Járó József u. 1.

7815 Harkány Zsigmondy s. 1

T.: +36 72 580-810, F.: + 36 72 580-819

T.: +36 72/580-950 • F.: +36 72/580-949
info@psoriasiscentrum.hu
www.psoriasiscentrum.hu

5. Termál Kemping Apartmanházak Harkány
7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 6.
T.: +36 72/580–965 , F.: +36 72/580–964

2. Polgármesteri Hivatal
Mayor’s Office

6. Komfort Hotel Platán

Bürgermeisteramt

7815 Harkány, Bartók Béla u. 15.

Офис Мера

T.: +36 72 580–800 , F.: +36 72 580–808

7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.
Telefon: +36 72/480-100, +36 72/480-501

7. Dráva Hotel Thermal Resort

polgarmesterihivatal@harkany.hu

7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.

www.harkany.hu

T.: +36 72 580–980, F.: +36 72 580–981
8. Ametiszt Hotel Harkány
Harkány, Szent István utca 26-28.
T.: +36 72 279 339, M.: +36 20/927 2106
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Fedezze fel Dél-Baranyát,
Harkány környezetét!
Discover Southern Baranya,
the surroundings of Harkány!
Entdecken Sie Süd-Baranya,
die Umgebung von Harkány!
Обнаруживайте область Южной Барани,
окружение города Харкань!
Harkány környéki kirándulási lehetőségekért keresse fel:
For hiking opportunities around Harkány, contact:
Für Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung von Harkány wenden Sie sich bitte an:
Для возможностей поездок в окружениях города Харкань пожалуйста поспешайте
Tourinform Harkány – Harkányi Turisztikai Egyesület
7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.
+36 72 815 910
tourinform@harkany.hu
www.harkanyturizmus.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

