
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiégés (burnout szindróma) az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a 

különböző vezetés- és szervezéstudományokkal foglalkozó konferenciák, szakcikkek, 

kutatások és szakdolgozatok témái között. 

 

A kiégés a munkahelyi, pszichoszociális környezet legsúlyosabb problémájává vált a 21. 

századra. A burnout szindróma szinte minden foglalkozásnál elfordulhat.  

A burnout társadalmi problémaként jelentkezett, nem egy kitalált konstruktum, és a 

kezdetektől a humán segítő szakmákkal asszociálták. Mind a mai napig létezik egy klinikai és 

egy elméleti, kutatói megközelítése a fogalomnak, s ezek egymástól többé-kevésbé 

függetlenül, időnként egymást átfedve és megtermékenyítve léteznek egymás mellett.  

Mind a fogalom meghatározása, mind a prevenció és ha más aspektusokból közelítjük meg a 

témát az irodalma ma már számottevő.  

 

A téma kutatásához nyújt segítséget a könyvtár szakirodalom ajánlással: 
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 Egyetemünk folyóiratában olvashatunk több tanulmányt a kiégés témaköréből: 
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