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Szilvia Maroti fikk 2020 rett i  
ansiktet. Men hun er i ferd med 
å slå tilbake. 

Bryggen er pyntet til jul og 
merkelig tom og stille. Det er ikke 
slik Szilvia Maroti (33) er vant til 
å se sentrum av Bergen når det 
koker i turistsesongen. 

I tre år har hun guidet turis
ter rundt Bergen, opp Fløyen og 
rundt omkring på Vestlandet. 

I mars gjorde hun seg klar til 
sin fjerde sesong som turistguide 
i Bergen. Men så stengte hele  
Europa ned. 

I høst har hun levd på rundt 
1000 kroner måneden i mat. 
Hun anslår å ha søkt 220 jobber.  
Høsten har vært tøff. 

Alt var klart
På nyåret i år hadde Maroti  
signert leiekontrakten til en lei
lighet i Bergen. 

Arbeidskontrakten med Nor
wegian Guide Service var i boks. 
Flybilletten til Bergen var bestilt. 

– Jeg elsker jobben som guide. 
Kontakten med folk. Å gi turist
ene en opplevelse av hva Bergen 
og Vestlandet er, sier 33åringen 
fra Ungarn, som kan snakke seks 
fremmedspråk. 

Men 11. mars stengte havnen. 
Etter hvert ble alle cruisean
løpene til Bergen avlyst. 

– Hvordan jeg vil beskrive 
året? En horrorfilm? Et mare
ritt? Det som skjedde i år er nesten  
uvirkelig, sier hun. 

Hardt rammet bransje
33åringen jobber i den bransjen 
som er blant de aller hardest  
rammede av koronakrisen: Rei
seliv. I november gikk Navdirek
tøren i Vestland ut og anbefalt  
arbeidsledige i denne bransjen 
om å finne nye jobber og omsko
lere seg. 

Ferske tall fra Nav viser at an
delen helt ledige er høyest innen 
reiseliv og transport, totalt 11,2 
prosent i Norge. 

20.772 mennesker er helt  
ledige på landsbasis. 

I Vestland er det 2344 mennes
ker som er helt ledige. Det er over 

tre ganger så mange som tallene 
viste for denne gruppen i desem
ber i fjor.

Satt fast i Ungarn
De tre siste årene har Maroti 
jobbet intenst i turistsesongen 
og dyrket hobbyen med å reise i 
lavsesongen. 

Da koronaepidemien la seg 
over Europa, var hun innom for
eldrene i Ungarn. Plutselig satt 
hun fast der. 

Først i juli kom hun seg 
på et fly til Bergen. Da hadde  
smitten gått kraftig ned. Hun 

hadde et håp om at resten av se
songen kunne bli reddet.

Har søkt over 200 jobber
Men det var ikke en cruiseturist 
i byen i juli. Etterspørselen etter 
gruppeturer i Bergen og til Flåm, 
Voss og Hardanger var borte. 

– Jeg måtte begynne på null 
igjen, sier hun. 

Siden i sommer har hun leid 
et rom på Løvstakksiden. Spare
penger fra guidejobben har gjort 
at hun har klart leien. 

Hvert eneste innkjøp har vært 
nøye vurdert. Det gjør at hun har 
klart seg på et matbudsjett på 
rundt tusen kroner måneden.

– Jeg spøkte med en kollega 
i sommer om at vi sikkert måtte 
søke 200 jobber før vi fikk napp. 
Men vi fikk rett. Jeg har søkt 
rundt 220 jobber nå, sier Maroti.

Jobbet som frivillig
Mens hun satt i Bergen uten jobb 
sommer, meldte hun seg som  
frivillig ved Robin Hoodhuset og 
Kirkens Bymisjon. 

Hun ville bidra og gjøre noe 
meningsfullt mens hun søkte  

jobber. Hun fikk også juridisk 
hjelp og kunne spise der mens 
hun var på jobb. 

– Szilvia har vært en kjempe
ressurs for oss, og det har vært 
en klar fordel at hun er så språk
mektig. Vi var nesten like glade 
som henne da hun endelig fikk 
napp på en jobb, sier Ingrid Huse
våg Døskeland, rådgiver og nest
leder ved Robin Hoodhuset. 

I september kjøpte ungareren 
en brukt pc. Det var umulig å søke 
jobb uten. Men da røk matbud
sjettet for oktober. 

– Det førte til at i hele okto
ber spiste jeg de fleste måltidene 
mine på Robin Hoodhuset, for
teller Maroti. 

– Mandagene verst
Avslagene på jobb har i perioder 
vært tunge. Hun har likevel holdt 
oppe trøkket. Hun laget seg en 
stor liste og krysset ut jobbene når 
hun fikk avslag. 

– Mandagene har vært verst. 
Da kom det gjerne femseks  
avslag i eposten, sier hun. 

Likevel ga hun seg ikke. Hun 
har søkt alle typer jobber, blant 

Szilvia har levd på tusen kroner  
måneden i mat og søkt 220 jobber

Bryggen er julepyntet, men stille. Szilvia Maroti har jobbet her som guide mange ganger. 

Jeg spøkte med en  
kollega i sommer om at 
vi sikkert måtte søke 
200 jobber før vi fikk 
napp. Men vi fikk rett. 
Jeg har søkt rundt 220 
jobber nå.
Szilivia Maroti, turistguide
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annet som assistent og renholds
arbeider. Men arbeidsmarkedet 
har vært ekstremt vanskelig, sier 
hun. 

– De fleste krever erfaring fra 
sin bransje. Skal jeg vaske, bør jeg 
ha minst ett års erfaring fra den 
bransjen. Vi som jobber i reise
liv har jo en kompetanse som det 
plutselig ikke er etterspørsel etter, 
sier hun. 

I starten av november kom 
hun så langt som til et jobbinter
vju ved et treningssenter. Men så 
kom den nye nedstengningen og 
alt stoppet opp. 

Endelig løsnet det
Men så løsnet det endelig. 

I midten av november fikk 

hun fast jobb i en mobilbutikk i  
Loddefjord. 

Da hun kom så langt som til 
jobbintervju denne gangen, sikret 
hun seg 20 prosents fast stilling. 

– Jeg synes det er en utford
rende og kjekk jobb. Og her  
jobber det folk fra mange ulike 
land, så det er et veldig interna
sjonalt miljø, sier hun. 

Maroti snakker flytende itali
ensk, spansk, portugisisk, fransk 
og engelsk. Tysk lærte hun seg 
mens hun jobbet som guide i  
Bergen. 

All ledig tid har hun dette året 
brukt til å lære seg norsk. 

Avslag fra Nav
I høst har hun besøkt språkkafeen 

på Biblioteket, fordi hun kan lære 
norsk gratis. Hun har også priori
tert å høre på norsk tv og radio for 
at språket skal sitte. 

Søknaden hennes om dag
penger fra Nav ble avslått i sep
tember. 

Begrunnelsen fra Nav var at 
hun er EØSpendler, blant annet 
fordi hun har hatt sesongarbeid 
og en midlertidig bosituasjon i 
Bergen. 

Men tirsdag denne uken fikk 
hun beskjed om at hun likevel får 
etterbetalt dagpenger fra august 
til november da hun begynte å 
jobbe. Det skjedde etter at hun 
hadde klaget på avslaget. 

– Det er nesten utrolig, sier 
hun. 

Mange fikk det tøft
– Jeg har hatt dager der jeg synes 
alt er håpløst. Men jeg er ikke inn
stilt på å gi opp, sier hun.

Hennes håp er at sommeren 
kan bli som før. Å kunne snakke 
med turister på spansk, italiensk 
og tysk i hektiske arbeidsdager. 

– Jeg tror dessverre at cruise
turister en noen av de siste som er 
tilbake i byen, sier Maroti. 

Hun kjenner flere i Bergen som 
er i liknende situasjoner. Noen 
av dem har hun jobbet sammen 
med på Robin Hoodhuset. Andre 
kjenner hun fra guidejobben. 

De har holdt sammen og  
hjulpet hverandre i en vanskelig 
situasjon. 

– Usedvanlig ståpåvilje
– Szilivia har hatt en usedvanlig 
stå på vilje for å komme seg ut av 
den vanskelige situasjonen, sier 
Bogdan Ududec, som er leder for 
de rundt 60 guidene som jobber 
i selskapet. 

Han forteller at de fikk det tøft 
da cruiseanløpene ble avlyst fra 
en dag til den neste og alle plut
selig sto uten oppdrag. 

Noen har fått økonomisk hjelp 
av partnere, noen valgte å flytte 
hjem til familie i Norge eller i ut
landet. Studenter sto plutselig 
uten en inntekt de var avheng
ige av. 

- En merkelig jul
Maroti får av og til spørsmål om 
hvorfor hun ikke drar hjem til  
Ungarn. Men det er lenge siden 
hun slo seg ned i Norge. 

I Ungarn er det ingen mulig
heter til å få en jobb som turist
guide. Og det er i Bergen hun har 
jobbet og bodd mest de siste årene. 

Vennene samler seg i julen for 
å feire sammen i Bergen. De er 
mange som ønsker seg et bedre 
2021. 

– Det blir en merkelig jul. Men 
nå har jeg i alle fall penger til hus
leie og til å kjøpe mat. 

Szilivia Maroti sammen med Lucie Mottovà. Begge jobber frivillig på Robin Hood-huset. 

Boligkjøper fikk 
ikke vite om  
varslet oppussing 
til 80 millioner

DNB Eiendoms avdeling i Bergen Landås.

DNB Eiendom holdes 
erstatningsansvarlig i 
nok en sak. – Uforstå
elig at megleren ikke 
ville spørre styreleder 
om rehabiliterings
behovet.

KARL WIG 
karl.wig@e24.no

Etter at boligkjøperne i Ber
gen hadde kjøpt eierseksjo
nen for 3.040.000 kroner 
i 2019, fikk de beskjed om 
kostnadsbomben.

Sameiet hadde et «om
fattende rehabiliterings
behov», og så seg nødt til 
å ta opp et nytt lån for å 
dekke utbedringsutgiftene.

Beløpet som var varslet: 
Inntil 80 millioner kroner.

Men det hadde ikke 
DNBmegleren nevnt noe 
om. I salgsoppgaven sto det 
«ingenting om at sameiet 
hadde et rehabiliterings
behov», ifølge boligkjøpe
rens klage til meglerbran
sjens reklamasjonsnemnd.

Nå har klageorganet be
stemt at DNB Eiendom har 
brutt god meglerskikk og 
må punge ut til boligkjøpe
ren i enda en sak, etter at 
E24 nylig omtalte kritikken 
mot et annet DNBkontor 
som markedsførte boder 
i kjelleren som «to luftige  
soverom».

– Vil ta lærdom
Salgsoppgavene for andre 
boliger som var solgt i sam
eiet ga konkrete opplysnin
ger om rehabiliterings
behovet, skriver nemnden 
i sin avgjørelse – inkludert 
det varslede beløpet på 80 
millioner kroner.

De mener DNBkon
toret i Bergen har brutt 
sin undersøkelsesplikt og 
«har opptrådt erstatnings
betingende uaktsomt».

Daglig leder Anders 
Fosbæk Vangen ved me
glerkontoret avslo å stille 
til intervju med E24. I en 
epost fastholder han at 
de selv mente undersøkel
sesplikten «var ivaretatt» 
i saken.

– Når det er uenighet 
rundt dette spørsmålet er 
det fint for begge parter at 
saken blir behandlet av en 
uavhengig tredjepart. Når 
utfallet ble som det ble vil 
vi ta med oss tilbakemel
dingene fra nemnden og 

ta lærdom av saken, skri
ver Vangen.

Han ønsker ikke å svare 
på E24s spørsmål om hvor
vidt de vil betale ut erstat
ningen nemnden mener 
boligkjøper har krav på.

I sin egenerklæring 
hadde boligselgeren skre
vet at det var planlagt 20 
prosents økning av felles
kostnadene fra 1. oktober 
2019. 

Årsaken, oppga bolig
selgeren, var at sameiet 
ønsket å sette av midler for 
«fremtidig vedlikehold». 

Spurte aldri styreleder
Nemnden mener dette vir
ker i skjerpende retning 
mot DNBmegleren, som 
de fremholder burde vært 
desto mer opptatt av å finne 
ut mer om hva slags ved
likehold dette egentlig var 
snakk om.

Likevel tok aldri megle
ren kontakt med styreleder. 

I sine anførsler til nemn
den begrunner DNBkon
toret sitt valg på denne 
måten:

«Det virker for øvrig som 
at styret i lengre tid har 
vært klar over det sann
synlige nivået på vedlike
holdsbehovet, men bevisst 
holdt denne informasjonen 
tilbake for seksjonseierne. 
Det er derfor lite sannsynlig 
at megleren ville fått infor
masjon om rehabiliterings
behovet om han hadde tatt 
kontakt med styrelederen.»

Begrunnelsen får nemn
den til å reagere:

«For det første burde 
det selger hadde skrevet i 
egenerklæringen, ført til 
at megler hadde undersøkt 
nærmere. For det andre er 
det uforståelig at megler 
ikke ville spørre styreleder 
om rehabiliteringsbehovet 
under henvisning til at han 
ikke ville fått noe svar».

E24 har spurt sjefen ved 
DNBkontoret om han i  
ettertid er enig med nemn
den i at de uansett burde ha 
spurt styreleder.

E24 har også spurt om 
det er vanlig praksis i DNB 
Eiendom å kun spørre sty
reledere man på forhånd 
antar vil gi ifra seg opplys
ninger. 

Fosbæk Vangen har 
valgt å ikke besvare spørs
målene. 
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