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Táraszámítás
A táraszámítás a vendéglátó gazdálkodás tananyag egyik legegyszerűbb feladattípusa. A
számítás lényegében a százalékszámításra épül.
Egyszerű sémája bemutatja, hogy a beérkezett áru teljes tömege két részből tevődik össze.
Egyrészt a termék tiszta/nettó tömege, másrészt pedig a csomagolóanyag/tára tömege.
A feladat megoldása során ezeket az adatok kell feltárni.

Séma:

Nettó tömege N%

Az áru Bruttó
tömege (100%)

Tára
(csomagolóanyag)
tömege T%

Bruttó tömeg (100%) = Áru tiszta, nettó tömege (N%)+Tára/csomagolóanyag tömege (T%)
A százalékos értékek a Vm% (megoszlási viszonyszám) kiszámítása alapján történik.
Példa:
Egy vendéglátó üzletbe áru érkezik 5 db rekeszben, egy rekesz tára tömege 1,2 kg. A összes
bruttó tömeg 81 kg.
Számítsa ki a egy rekesz áru nettó és bruttó tömegét!
Továbbá, az összes tára és nettó tömeget is. Számítsa ki a nettó és tára százalékos értékét
is.
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Megoldás:
1 rekesz Bruttó tömege =

81 / 5 =16,2 kg

Összes Tára tömeg =

1,2 x 5 = 6 kg

Összes nettó tömeg=

81 - 6 = 75 kg

1 rekesz Nettó tömege =
Tára %-ban =

75 / 5 = 15 kg
6 / 81 x 100= 7,4 % vagy 1,2 / 16,2 x 100 = 7,4 %

Nettó %-ban =

75 / 81 x 100 = 92,6 % vagy 15 / 16,2 x 100 = 92,6 %

Megoldás:
Összes (5 rekesz) (kg)

1 rekesz (kg)

%

Bruttó tömeg

81

16,2

100

Tára tömeg

6

1,2

7,4

Nettó tömeg

75

15

92,6

Gyakorló feladatok:
1. Egy vendéglátó üzletbe áru érkezik 8 db rekeszben, egy rekesz tára tömege 0,9 kg. A összes
bruttó tömeg 73,2 kg.
Számítsa ki a egy rekesz áru nettó és bruttó tömegét!
Továbbá, az összes tára és nettó tömeget is. Számítsa ki a nettó és tára százalékos értékét is!

2. Egy vendéglátó üzletbe áru érkezik, egy rekesz bruttó tömege 12 kg. A összes bruttó tömeg az
összes tára 4,8 kg. Az összes tömeg 76,8 kg.
Számítsa ki a egy rekesz áru nettó és tára tömegét!
Továbbá, az összes bruttó és nettó tömeget is. Számítsa ki a nettó és tára százalékos értékét is!
3. Egy ételbárba áru érkezik 12 ládában. Az összes bruttó tömeg 140 kg. a Tára százalékos
értéke 7,15 %.
Számítsa ki az alábbi adatokat!
• nettó tömeget, összes és 1 rekeszre
• 1 rekesz bruttó tömege
• tára tömeget, összes és 1 rekeszre
• nettó százalékos értékét
A kiszámított adatokat foglalja táblázatba!
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