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Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy a kulturális sokk tünetei – 
amit a klasszikus kultúrakutatók írtak le, elemeztek – miként jelennek 
meg napjainkban. A konvergencia víziója, miszerint az ezredfordulóra az 
egész világ egy nagy globális falu lesz, már a megjelenésekor is 
megosztottságot hozott (egyesek vonzónak, mások visszataszítónak 
találták), ugyanakkor a kísérőjelenségei – gondoljunk csupán az 
ugrásszerűen fejlődő információs technológiára – egyértelműen 
alátámasztják a mindennapi életünkbe való komoly befolyást.  

Az új környezetben való megmártózás természetes következményei 
manapság sem mások: a megszokott környezet elvesztése, a 
kommunikációs diszfunkció, avagy az identitáskrízis meglévő és kezelendő 
jelenség, ugyanakkor a társas készségek erőteljes IT-jelenléte, valamint a 
hihetetlenül felgyorsult információáramlás az érzelmi megnyilvánulásokat, 
a gondolati stabilitást kevésbé bizonytalanítja el, mint az nyilvánvaló volt 
a korábbi vizsgálatok során. 

A tanulmány empirikus részében magyar állampolgárok külföldi 
munkavállalásával kapcsolatos kutatási anyagot használok. Kurrens 
adatbázisunk strukturált interjúit és kérdőíves kitöltéseit összevetve 
próbálom bizonyítani, hogy a kulturális sokk érzete, az arra adott reakciók 
függetlenül a desztinációtól, az elmúlt 10 évben átalakultak, a mértéküket 
tekintve enyhültek, viszont megjelentek más, a 21. századi embert kihívás 
elé állító feladatok – többek között a függőségek –, amelyeket a 
beilleszkedési kompetencia fejlesztésével, a kulturális intelligencia 
elemeinek tudatosításával lehet kezelni. 

 
Bevezetés 
 
A kulturális sokk elnevezéssel illetett jelenség vizsgálata aránylag új a 
magyar társadalomtudomány palettáján: én magam még az ezredforduló 
idején tudós kollégák körében tapasztaltam a kétkedést a tekintetben, 
hogy egyáltalán valós-e ez a tünetegyüttes. Ismervén az obergi (1960) 
leírást és az akkoriban egyre fokozódó külföldi munkavállalási kedvet, 
értetlenül álltam a kétkedőkkel szemben.  

Valószínűleg ekkor köteleződtem el a téma kutatása iránt, és a 
lehetőség is ’tálcán kínálódott’ az empirikus vizsgálatok megkezdésére, a 
kulturális sokk jelenségének mérésére, feltárására, egyáltalán a 
meglétének az igazolására.  
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Ugyanakkor azt is be kell vallanom, hogy bennem is folyamatosan 
dolgozott egyfajta óckodás, de nem a jelenséggel, hanem az elnevezéssel 
kapcsolatban.  

Az angol ’culture shock’ fordításaként használt ’kulturális sokk’ 
szókapcsolat két értelmes, jól körülhatárolható szava a ’kultúra’ és a 
’sokk’ hihetetlen mennyiségű és különböző jelentést villant fel már első 
hallásra is. Számomra a kultúra a legtágabb értelmezést jelenti, mégpedig 
Kodály 1944-ben, a diákság figyelmébe ajánlott gondolatai alapján: 
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra meg újra nem szerzi meg magának. Csak az a 
mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.” (Kodály, 
1982:157) Ebből a mára már meglehetősen sokszor használatos idézetből 
még mindig sugárzik az a támogató intelem, hogy minél mélyebben 
merítkezzünk meg abban a kultúrában, amelyikbe beleszülettünk. A 
kifejezés (kulturális sokk) első tagja tehát mindenképpen erős, pozitív 
érzelmi töltetű. 

A ’sokk ’ szóval már más a helyzet. Sem a hangzása, sem a jelentése 
nem kellemes: lelki megrázkódtatás, avagy idegsokk az etimológiai szótár 
meghatározása szerint. Nem térek ki az orvosi jelentésre, de például a 
’hirtelen fellépő keringési elégtelenség, azaz a sokkos állapot’ 
mindannyiunk számára valós, értelmezhető, és mindenképpen negatív, 
taszító jelenség. Úgy tűnik, ennek a negatív felhangnak a kritikájával nem 
vagyok egyedül. Berry (2006) fenntartásait fejezi ki a ’sokk’ negatív 
színezete miatt. Ward és munkatársai a kulturális sokk terminológiát az 
egy évnél hosszabb ideig fennálló nehézségek jellemzésére nem tartja 
megfelelőnek (Horváth-Militityi, 2012). 

Amennyiben viszont a ’honvágy’ szavunkat vesszük górcső alá, 
megállapítható, hogy a jelentésmagyarázat erős hasonlóságot mutat a 
kulturális sokk definíciójával. A 19. századi két alapmű egyike így írja le: 
„Fájdalmas érzelemmel párosult lelki állapot, midőn valaki idegen földön 
lévén, hazája után nyugtalanul sovárog.” (Czuczor & Fogarasi, 1862) a 
másik pedig, A Pallas Nagy Lexikona (1897) magyarázata a 
következőképpen hangzik: „visszakivánkozás a szülőföldre, mely oly 
heves alakot ölthet, hogy valóságos súlyos lelki bajjá (melankolia) fajul, a 
testet is megtámadja és egyes esetekben halállal is végződik.”  

Ahogyan aktív szavunk volt a honvágy a 19. században, ugyanúgy jelen 
van a 21. században is. Két nyelvtudós a ’haza’ fogalmával kapcsolatban 
végzett empirikus vizsgálatának eredményeként a haza, a hon névhez 
kapcsolódó szavak között megtalálható a keresett honvágy is: „hazafi, 
hazaszeretet, hazafiasság, hazaáruló, hazaárulás, hazatérés, hazaad, 
hazabeszél, honvágy, hontalan, honfoglalás” (Baǹczerowski & Bárdosi, 
2004:8). 

A honvágy okozta érzelmek leírása számtalan irodalmi példán nyomon 
követhető, ezért ezt nem is részletezem, ugyanis elegendő a zágoni Mikes 
Kelemen leveleire utalni, és azonnal érezzük azt a szomorú, sorsába 
belenyugvó vágyódást, ami folyamatosan az erdélyi falucska irányába 
terelte gondolatait, könnybe lábadt tekintetét.  
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Tulajdonképpen akkor mi is a kulturális sokk? Összegezvén az előbbi 
fejtegetésemet, a kulturális sokk a társadalomtudományban használatos 
terminus technikus az idegen környezetbe való beilleszkedés leírására, 
míg a honvágy a hétköznapi kommunikáció által használt szó az idegen 
környezetből való hazavágyódásra, nosztalgikus érzetre. A továbbiakban a 
kulturális sokkot mint tudományos kifejezést használom. 

 
A kulturális sokk 
 
Számos kutató foglalkozott a kulturális sokk szakaszaival, közismertek az 
U és W elméletek a sokkhatás ívével kapcsolatban. Az U forma a pozitív 
tartományból induló nagy lejtmenetet jelent mély negatív tartományig, 
majd következik a kilábalás, azaz a megküzdés folyamata. Ide tartoznak 
azok az elméletek, amelyek Oberg tapasztalatát viszik tovább. Ilyen a 
Brett és munkatársai (1992) által leírt modell, ami szerint egy idegen 
kultúrába való beilleszkedés három fő részből áll. Ugyancsak ezt a 
csoportot erősíti a Hofstede (1994) négyszakaszos modellje, valamint 
Csath (2008) (20 hat stációt elkülönítő leírása. (1. táblázat). 

A W alakhoz a többszöri lejtmenet-kilábalás szakasz köthető, sokszor 
hullámvonallal is ábrázolják. Rhinesmith (1985) amellé teszi le a voksát, 
hogy a kulturális sokk befejezetlen, folytonosan – kiszámíthatatlan 
időközönként és erősségben – visszatérő jelenség.  

Abban viszont mindannyian egyetértenek, hogy a tényleges kulturális 
sokkot, amit a táblázat 3-tól 7-ig terjedő szintje mutat, kezelni kell, mert 
ez a legnagyobb kihívást jelentő szakasz, az akkulturáció, az új 
környezethez való hozzáidomulás, a tanulás és beilleszkedés.  
 

1. táblázat. A kulturális sokk fázisai 

Szint 
Rhinesmith, S. 

(1985) 
Brett, J. 
(1992) 

Hofstede, G. 
(1994) 

Csath M. 
(2008) 

1.  
1. kezdeti 
aggályok  

2.  
2. kezdeti 
lelkesedés 

1. lelkesedés 
és optimizmus 

1. lelkesedés és 
eufória 

1. kapcsolat 
kezdete 

3.  
3. kezdeti 
kulturális sokk 

2. frusztráció 
 

2. tényleges 
kulturális sokk 

2. tényleges 
kulturális sokk 

4.  
4. felületes 
alkalmazkodás 

3. felszínes 
alkalmazkodás 

5.  
5. depresszió, 
frusztráció 

4. depresszió, 
elszigetelődés 

6.  
6. integráció 3. fokozatos 

hozzászokás 

3. akkulturáció 
5. tanulás, 
beilleszkedés 

7.  4. stabilizáció 
6. autonómia, 
függetlenség 

8.  
7. visszatérő 
aggályok 

 
9.  

8. új kulturális 
sokk 
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Ward (2001) nevéhez kapcsolódik az ABC-modell, amiben az A: 

affective/affektív, a B: behavioural/viselkedési, a C pedig 
cognitive/kognitív komponenst takarja. A befogadó kultúra/környezet 
hatásaira adott válaszokat csoportosítja ekképpen, ugyanakkor az aktív és 
pozitív megküzdési/beilleszkedési folyamatot (coping behaviour) is 
kiemeli, fontosnak tartja a kedvező tapasztalatok kiemelését, 
hangsúlyozását a nehézségek mellett. Ward és szerzőtársai (2004) 
különböző csoportokba osztják a befogadó kultúrába érkezőket a céljuk, 
motivációjuk, helyzetük tekintetében: 

 turisták 
 diákcsere program résztvevői 
 üzletemberek 
 migránsok 
 menekültek. 

 
Míg az első három kategória a különböző társadalmak, avagy különböző 

kultúrák tagjai közötti interakcióról szól, addig a migránsok és a 
menekültek kérdésköre már a kulturálisan heterogén társadalmakban 
előforduló, az etnikailag különböző egyének vagy csoportok közötti 
kapcsolatot jelenti.  

Ugyanilyen a csoportbontás a befogadó kultúrában eltöltendő idővel 
kapcsolatban is: az első többnyire meghatározott idejű, míg a másik 
idődimenziója nem ismert. A rövid és hosszú távú időkeretek közötti 
különbség fontos, mert hatással van az akkulturációs folyamatra. A 
bevándorlók és a menekültek elsődleges szándéka, hogy jobb életet 
biztosítsanak maguknak és családjuknak, ami az idődimenzó alapján 
élethosszig tartó folyamat. 

Berry (2003) az akkulturáció folyamatát a szociokulturális változások 
összességeként határozza meg, ami akkor keletkezik, amikor az emberek 
a sajátjuktól eltérő kultúrával lépnek kapcsolatba. 
 

1. ábra. Az akkulturáció típusai 

 
Forrás: Berry (2003) 
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Az akkulturáció négy fokozata nagyban eltérhet, ha a magán- vagy 

közösségi, munkahelyi életszférát vizsgálják egy-egy személy esetében is.  
(Arends-Tóth et al., 2004). 

Gyakori eset a munkahelyen, szabadidős tevékenység során explicite 
tapasztalható integráció vagy asszimiláció, míg a magánéletben teljes a 
szeparáció, bárminemű domináns kulturális hatás tudatos visszautasítása. 
(Halász, 2018) 

 
Anyag és módszer 
 
Az empirikus vizsgálat alapját a 2010 óta kulturális sokk témakörben 
készített strukturált interjúk szolgáltatják, amelyek nem csupán szöveges 
részből állnak, hanem kérdőívelemekből is. A beilleszkedési 
kompetenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására skálás, 1-től 5-ig 
terjedő értéket kellett megadniuk az interjúalanyoknak, míg a kulturális 
sokkra vonatkozó kérdések négyféle válaszra adtak lehetőséget: Nem; 
Igen, kezdetben; Igen, később; Igen, kezdetektől több hullámban, 
visszatérően. 

Az interjúkat egyetemi hallgatók készítették, kezdetben az 
osztatlanképzésben tanuló közgazdász diákok, majd később a Vezetés és 
szervezés mesterszak hallgatói. A több mint 1000 interjúból a 
legkorábbiakat, illetve a legfrissebbeket használom az évtizedes 
összehasonlítás céljából. Ez a szűrés azt jelenti, hogy a 2010-ben gyűjtött 
interjúk száma 103, a 2018/19-eseké pedig 231. A szöveges feldolgozás 
mellett az Excel táblázatba rendezett az adatokkal, Pearson-korrelációt 
végeztem. 
 
Eredmények 

A beilleszkedési kompetencia elemeinek vizsgálata 
 
Schneider és Barsoux (1997) tizenegy elemet tart elengedhetetlennek az 
új kulturális környezetbe történő beilleszkedéséhez, ugyanakkor arra is 
felhívja a figyelmet, hogy mindenkor szem előtt kell tartani az egyének 
eltérő alkalmasságát, kompetenciájuk mértékét. 

A 2010-es 103 elemszámú felmérés a beilleszkedési kompetencia 
esetében a következő eredményeket mutatta. (2. ábra) Az ötös skálát 
alapul véve megállapítható, hogy elég magasra értékelték magukat az 
interjúalanyok. A humorérzék (4,39), a türelem és tisztelet (4,37), 
valamint a kulturális kíváncsiság (4, 36) áll az első helyeken, míg a 
szereptávolítás (3,64) és a bizonytalanság tolerálása (3,80) kapta a 
legkisebb értéket, a legnagyobb különbség 0,75. 
 
  



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

286 

2. ábra. A beilleszkedési kompetencia elemeinek átlagértéke 2010-ből 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A humor kiemelt helye a magyarok tekintetében nem meglepő, a 

multinacionális vállalatok magyar vezetői is fontos kompetenciaként 
értékelték. A befogadó kultúra iránti türelem és tisztelet, valamint a 
kíváncsiság magas értéke azt mutatja, hogy az érkező a klasszikus utat 
követi, azaz Rómában úgy tesz, ahogy a rómaiak. A 2010-es felmérés 
adataiban elenyésző azok száma, akik nem szándékoznak hazatérni, 
csupán 8-an válaszolták ezt. A 2018/19-es felmérés értékei, sorrendje 
eltérő képet mutat (3. ábra). 
 

3. ábra. A beilleszkedési kompetencia elemeinek átlagértéke 2018/19-ből 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A rugalmasság (4,46) és a bizonytalanság tolerálása (4,41) megelőzi a 

magyaros humorérzéket (4,39). A legkevésbé jellemző kompetenciaelem 
a szereptávolítás (3,56), a kulturális empátia (3,83) és az erős én-tudat 
(3,89). A legnagyobb különbség a rangsorban 0,9.  

A rugalmasság egyfajta alkalmasságot jelöl, készen kell állni új 
módszerek elsajátítására, új megközelítések kipróbálására, miközben a 
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hozott, az új környezetben nem működő gyakorlatot pedig el kell hagyni. 
Ez a kompetencia elem 4,12-es értékről, a 8. pozícióból került ki 
győztesen 0,34-es növekedéssel. A bizonytalanság tolerálása még 
nagyobbat ugrott: a 3,80-ról 4,41-re, azaz a különbség 0,61  
 

4. ábra. A 2010-ben és 2018/19-ben mért kompetenciák értékei 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A két felmérés összesített ábrája láttatja, hogy a legfrissebb adatok 

(2019) azt mutatják, hogy a bizonytalanság tolerálása, a rugalmasság, a 
nyelvi készség mint kompetencia megerősödött, a humorérzék és 
kapcsolatteremtő készség, valamit a türelem és tisztelet és a 
szereptávolítás közel azonos értékeket mutat, míg az erős én-tudat, a 
kulturális kíváncsiság és empátia, valamint a stabilitási zónák kialakítása 
veszített fontosságából. 

 
A kulturális sokk tünetei 
 
A kulturális sokk kritikus szakaszával kapcsolatban, ami az 1. táblázat 3-
5. sorában látható, megkérdeztük, hogy a kint tartózkodásuk alatt 
tapasztaltak-e hasonló tüneteket. 

Az 5. ábra Frusztráció (zavarodottság, elveszettség érzése) 35,1% 
számára ismeretlen, ugyanakkor 64,9% azt vallotta, hogy jelentkezett 
esetükben ez az érzés: csak a megérkezés utáni időben 28,1%-nál, 
később 22,1%-nál, és 14,7%folyamatosan, visszatérően szembesül ezzel. 
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5. ábra. A kulturális sokk negatív tünetei %-ban. N: 231 
 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Lehangoltság, szomorúság, elszigeteltség, magányosság 36,4%-nál 

nem jelentkezett, a 63,6% esetében kezdetben 18,6% tapasztalta, később 
24,7%, és 20,3% vallotta, hogy ezen érzetek folyamatosan jellemzik 
mindennapjaikat. 

Szorongásról, hirtelen hangulatváltozásokról, akár depresszióról 62,6%, 
míg a stresszről (álmatlanság, fejfájás, szédülés, hányinger, hasmenés) 
61,4% állítja, hogy nem érte őket utol. Folyamatosan 11-12%-uk érez 
stresszt és szorongást. 

Feltételeztem, hogy akik nem szándékoznak hazatérni, azok érzik 
kevésbé a negatív tüneteket, akik viszont meghatározott időre érkeznek, 
azok sokkal kritikusabbak. A Pearson-féle korreláció nem mutat ki 
szignifikáns kapcsolatot a kulturális sokk sem negatív, sem pozitív 
(lelkesedés, eufória, izgalom, érdeklődés) tünetei és a kitelepülési szándék 
között. 

Egyedül a Stabilizáció és a Nem szándékozik hazajönni között van 
szignifikáns (0,05-ös szinten) gyenge-közepes kapcsolat (0,166). A 
stabilizácóhoz 3 válasz volt adható: továbbra is idegen marad, negatív 
érzéseket táplál az új kultúra iránt (13,6%); kétkultúrájúvá válik 
(77,4%); jobban elfogadja az új kultúrát, mint sajátját (9%). 
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2. táblázat. Pearson-féle korreláció a kitelepülési szándék és a kultúrsokk tünetei 
között 

Correlations 

 

N
em

 s
zá

n
d
ék

oz
ik

 
h
az

at
ér

n
i 

Le
lk

es
ed

és
, 

eu
fó

ri
a
, 

iz
g
al

om
, 

ér
d
ek

lő
d
és

 

Fr
u
sz

tr
ál

ts
ág

, 
za

va
ro

d
ot

ts
ág

, 
el

ve
sz

et
ts

ég
 

Le
h
an

g
ol

ts
ág

, 
sz

om
o-

rú
sá

g
, 

el
sz

ig
et

el
ts

ég
, 

m
ag

án
yo

ss
ág

 
S
zo

ro
n
g
á
s,

 
h
an

g
u
la

tv
ál

to
zá

so
k,

 
d
ep

re
ss

zi
ó
 

S
ta

b
ili

zá
ló

d
ás

 
S
tr

es
sz

 (
tü

n
et

ei
: 

Á
lm

at
la

n
sá

g
, 

fe
jf
áj

á
s,

 
sz

éd
ü
lé

s,
 h

án
yi

n
g
er

, 
h
as

m
en

és
, 

ál
m

at
la

n
sá

g
) 

Nem szándékozik 
hazatérni 

Pearson 
Correlation 1 -,110 ,056 -,018 ,052 ,166* ,064 

Sig. (2-
tailed)  ,094 ,399 ,787 ,433 ,012 ,334 

N 231 231 231 231 231 231 231 

Lelkesedés, eufória, 
izgalom, érdeklődés 

Pearson 
Correlation 

-,110 1 -,055 ,036 ,002 -,064 ,008 

Sig. (2-
tailed) 

,094  ,406 ,589 ,971 ,331 ,907 

N 231 231 231 231 231 231 231 

Frusztráltság, 
zavarodottság, 
elveszettség 

Pearson 
Correlation 

,056 -,055 1 ,010 ,059 -,075 ,072 

Sig. (2-
tailed) ,399 ,406  ,876 ,370 ,257 ,275 

N 231 231 231 231 231 231 231 

Lehangoltság, 
szomorúság, 

elszigeteltség, 
magányosság 

Pearson 
Correlation 

-,018 ,036 ,010 1 ,377** -,077 ,185** 

Sig. (2-
tailed) 

,787 ,589 ,876  ,000 ,244 ,005 

N 231 231 231 231 231 231 231 

Szorongás, 
hangulatváltozások, 

depresszió 

Pearson 
Correlation 

,052 ,002 ,059 ,377** 1 -,017 ,447** 

Sig. (2-
tailed) 

,433 ,971 ,370 ,000  ,793 ,000 

N 231 231 231 231 231 231 231 

Stabilizálódás 

Pearson 
Correlation 

,166* -,064 -,075 -,077 -,017 1 -,073 

Sig. (2-
tailed) 

,012 ,331 ,257 ,244 ,793  ,271 

N 231 231 231 231 231 231 231 
Stressz (tünetei: 

álmatlanság, fejfájás, 
szédülés, hányinger, 

hasmenés, 
álmatlanság) 

Pearson 
Correlation 

,064 ,008 ,072 ,185** ,447** -,073 1 

Sig. (2-
tailed) 

,334 ,907 ,275 ,005 ,000 ,271  

N 231 231 231 231 231 231 231 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A 3. táblázat alapján megállapítható: akik továbbra is idegenek 
maradnak, negatív érzéseket táplálnak az új kultúra iránt, azoknak a 
90,3%-a nem kíván az adott kultúrában maradni, hazatérési szándéka 
egyértelmű. Akik kétkultúrájúvá váltak, azok 78,3%-a úgy véli, vissza fog 
térni. Akik pedig jobban elfogadták az új kultúrát, mint sajátjukat, a 
hazatérési szándék 60%.  

A hazatérési szándék 78,4% a 21,6%-kal szemben. A kérdőívben nem 
véletlenül használtuk a ’szándék’ szót, hiszen ezen döntések nem 
véglegesek, bármikor megváltoztathatók. 
 

3. táblázat. A stabilizáció és a hazatérési szándék kapcsolata 

Crosstab 

 

Nem szándékozik hazatérni 

Total Szándékában 
áll hazatérni 

Nem 
szándékozik 
hazajönni 

Stabilizálódás 

Továbbra is 
idegen marad, 

és negatív 
érzéseket táplál 

az új kultúra 
iránt 

Count 28 3 31 

% within 
Stabilizálódás 90,3% 9,7% 100,0% 

Kétkultúrájúvá 
válik 

Count 141 39 180 
% within 

Stabilizálódás 
78,3% 21,7% 100,0% 

Jobban 
elfogadja az új 
kultúrát, mint 

sajátját 

Count 12 8 20 

% within 
Stabilizálódás 

60,0% 40,0% 100,0% 

Total 
Count 181 50 231 

% within 
Stabilizálódás 

78,4% 21,6% 100,0% 

 
Az, hogy mi miatt marad valaki idegen a befogadó kultúrában, további 

vizsgálatokat igényel, mindenesetre a kompetencia készlet folyamatos 
fejlesztése, a tudatosság átlendítheti a komfortosabb, kétkultúrájú 
kategóriába. Ugyanakkor filozofikus a kérdés: jó dolog-e, ha ebbe a 
csoportba kerül, mert így a hazatérési szándék statisztikai esélye csökken. 

 
Következtetések 
 
Az elmúlt 10 évben a külföldi munkavállaláshoz kapcsolódó beilleszkedési 
kompetencia átalakult. Ma már a legfontosabb elemek a stabilizációhoz: 

 a rugalmasság 
 a bizonytalanság kezelése, 
 a nyelvi készség 
 és a humorérzék. 
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A kulturális sokk ma is tetten érhető, negatív-pozitív tüneteiről a 
kitelepültek beszámolnak, ám mértéke, nagy szórást mutat. A 
stabilizálódási folyamat sikeressége egyenes arányban van a hazaköltözési 
szándékkal: minél kevésbé érzi jól magát valaki az adott kultúrában, 
annál nagyobb mértékben valószínű, hogy nem kíván letelepedni. 

A kétkultúrájúvá válást nagyban segíti a kompetencia elemek 
fejlettségén túl az információs technika: az internet és telefonok nyújtotta 
lehetőségek az olcsó, akár ingyenes napi kommunikációra szóban és 
írásban egyaránt, a fapados járatok hálózata a különböző kedvezmények 
igénybevételével, no és a globalizáció adta kitágult világ befogadni és 
beilleszkedni vágyó kultúrái, annak egyedei. 
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