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Az útmutató célja 
Jelen használati útmutató abban ad segítséget tervező partnereinknek, hogy hogyan 
használják a Mapei Composer kiegészítő alkalmazását, amely a Mapei által javasolt 
rétegrendek használatát segíti elő. Az útmutató lépésről lépésre írja le és 
képernyőfotókkal illusztrálja a program használatát. Videó oktatási anyagok is 
készültek, amelyek megtalálhatók az alábbi linken:  

https://www.mapei.com/hu/hu/composer-alkalmazas 

Azok tehát, akik könnyebben elsajátítják a program használatát a videók segítségével, 
azoknak a videós tanulást ajánljuk. 

 

A program telepítése és indítása 
A Mapei Composer az ArchiCAD építész tervező program kiegészítője (add-on-ja), 
vagyis az alkalmazás használata feltételezi a megfelelő verziójú ArchiCAD program 
meglétét. Jelen használati útmutató elkészítésének időpontjában a kiegészítőt az 
alábbi ArchiCAD verziókra és operációs rendszerekre készítettük el. Windows alatt: 20, 
21, 22, 23, 24, Macintosh alatt: 20, 21, 22, 23, 24. 

Az egyes verziókhoz az installer file-okat az alábbi linken lehet elérni: 

https://www.mapei.com/hu/hu/composer-alkalmazas 

Itt a megfelelő gombra kattintva az installer file-ok letölthetők és dupla kattintással 
elindíthatók. 

 

A telepítést nem elindított ArchiCAD mellett kell elvégezni és a telepítő utasításait 
követve értelemszerűen kell eljárni. A telepítés során az alkalmazás mellett feltöltődik 
a Mapei rétegrend és építőanyag adatbázisa is a programba. A telepítés befejezése 
után indítsuk el az ArchiCAD-et. Javasoljuk, hogy az alkalmazást olyan file 
megnyitásával próbáljuk ki, amely nem „éles” projekt, hanem egy gyakorlásra alkalmas 
és eldobható file-al kezdjünk. A program indításakor, a kívánt file megnyitásakor a 
program jelzi, hogy a Composer adatbázisa betöltődött. 
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A MAPEI Composer menüpont és az alkalmazás fő részei 
A file betöltődése után az ArchiCAD felső sorában megjelenik a Mapei Composer 
felirat. 

 

A menüpontra kattintva az alábbi lehetőségek jelennek meg: 

 

Javasoljuk a Paletta kiválasztását, hogy a munka során könnyen hozzáférjünk a 
Composer funkcióihoz. Az alábbi paletta jelenik meg: 

 

A Rétegrend szerkesztő 
Helyezzük a kívánt helyre a palettát és kattintsunk az első ikonra. Ez ugyanazt jelenti, 
mintha a legördülő menüből a Rétegrend szerkesztőre kattintanánk. Az alábbi ablak 
jelenik meg: 
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A bal oldali ablakban találhatók az adatbázisba feltöltött Mapei rétegrendek, amelyek 
kétszintű csoportosításban lettek elhelyezve. A fő csoportokra kattintva megnyílnak az 
alcsoportok, amelyeken belül találhatók a konkrét rétegrendek. A rétegrendek elemei 
(termékek/építőanyagok) az ablak jobb oldalán láthatók. 

 

Az ablak jobb alsó sarkában találjuk meg azt, hogy az adott rétegrend milyen típusú 
Archicad elemhez használható fel. 

 

A bal oldali rétegrend lista kétféle szempont szerint szűrhető. 

 

Megjeleníthetők csak a Gyártói, illetve csak az Egyéni rétegrendek, vagy mindkettő. 

Másrészről pedig leszűrhetők az Archicad-be felvett / használt és nem használt 
rétegrendek is szintén külön-külön, illetve mindkét kategóriát egyszerre 
megjelentetve. 

 

A Keresés mezőbe megfelelő kulcsszó beírásával és a dupla nyíl gombra kattintva a 
program megtalálja az adott szót tartalmazó rétegrendeket. 

 

 



6 
 

Az Építőanyag szerkesztő 
A Rétegrend szerkesztő Építőanyagok… gombjára vagy a Paletta második ikonjára 
kattintva megjelenik az Építőanyag szerkesztő ablak. 

  

 

Az Építőanyagok egyszíntű csoportosításban érhetők el és itt is megkülönböztetünk 
Gyártói és Egyéni anyagokat, amelyeket a fenti szűrővel lehet megjeleníteni. 

 

A kulcsszavas keresés itt is hasonlóképpen működik, mint a rétegrendek ablakában, a 
Keresés mezőbe beírt szövegrészeket megtalálja a program az Építőanyagok listájában. 

 

Egy adott építőanyagot/terméket kiválasztva az Építőanyag szerkesztő ablak jobb 
oldalán plusz információk jelennek meg a termékről. 
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Alapvetően ezek olyan építőanyagok, mint amit az Archicadben is megszokhattunk, de 
további tulajdonságokkal is elláttuk ezeket. Ezek a következők: 

Kód és név: A Mapei által meghatározott csoportosítás alapján létrehozott kód, illetve 
a Mapei termék neve. 

Leírás: Az adott termékre vonatkozó rövid leírás, ami a termék típusára, 
felhasználására ad gyors eligazítást. 

Webcím: Az URL a Mapei honlapon az adott termék oldalára navigál, de ez a webcím 
nem innen használható, hanem a Rétegrend szerkesztőben a termék mellett lévő 
információs jelre („i” betű) kattintva navigál minket a program az adott termékoldalra. 

 

Vastagság megadása: Ez történhet mm-ben és réteg darabszám szerint. Előbbi 
esetben megadtuk a minimális és a maximális rétegvastagságokat, ezen a tartományon 
kívül nem lehet megadni vastagság értékeket a rétegrendekben.  
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Amennyiben a vastagságot réteg darabszámban adtuk meg, akkor feltüntettük, hogy 
mik azok a réteg darabszámok, amik szóba jöhetnek egy adott terméknél és 
tájékoztatásul megadtuk a termékhez tartozó 1 réteg vastagságát. Ilyen termék lehet 
pl. egy festék vagy egy alapozó. 

 

A Rétegrend szerkesztőben ez esetben is csak a konkrétan megadott réteg 
darabszámokból lehet választani. 

A fentiekben megadott tulajdonságokat nem lehet módosítani (ezért is láthatók 
kiszürkítve), ezeket a gyártó (Mapei) adta meg. 

 

Saját építőanyag és saját csoport létrehozása 
Az építőanyagok között létre lehet hozni saját magunk által meghatározott 
építőanyagot, illetve ezeknek csoportosításaként új építőanyag kategóriákat is 
meghatározhatunk az Új csoport gombra kattintva. 

 

 

Az új csoport elnevezése után az Egyéni anyagok között jelenik meg az új elnevezés: 
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Az Új Építőanyagok gombra kattintva a felvett Archicad anyagok ebbe az új kategóriába 
helyezhetők el: 

  

Az építőanyagot a nyílra kattintva az Archicad saját építőanyagaiból lehet létrehozni a 
szokásos módon: 

 

A kiválasztott építőanyag nevét és egyéb tulajdonságait – beleértve a Composerben 
újólag megadott tulajdonságokat is – tovább lehet szerkeszteni és megadni, valamint a 
rétegrendek előállításakor felhasználni: 
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Egyéni rétegrendek készítése 
 

A gyártói rétegrendek adatbázisában a rétegrendek nem szerkeszthetők. Ezért egy 
rétegrendnek az aktuális projektben történő használatához először az Új csoport 
gombra kattintva létre kell hozni egy egyéni csoportot (pl. SAJÁT RÉTEGRENDEK), majd 
egy egyéni alcsoportot (pl. SAJÁT PADLÓK). 

   

 

 

A továbbiakban tehát ide mentjük le az adott projekthez használt saját rétegrendünket. 

Kattintsunk a kívánt Mapei rétegrendre, amelyet a saját rétegrend előállításához 
szeretnénk alapként használni: 
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A Másolat gombra kattintva másoljuk le ezt a rétegrendet: 

 

Így előállt a már szerkeszthető formátumú saját rétegrendünk (láthatjuk, hogy a Mapei 
logó nem jelenik meg a sorban), amit a sor elején lévő kettős nyílra kattintva „Fogd és 
Vidd” (Drag & Drop) módszerrel behúzhatunk a saját rétegrendjeink megfelelő 
alkategóriájába: 

  

Az ablak jobb oldali részén nevezzük át a rétegrendünket és szabadon adhatunk neki 
egy másik kódot is: 

 

Módosítható oszlopok a rétegrend táblázatban 
 

Réteg vastagság: A mezőbe belekattintva módosíthatjuk a megadott értéket. Csak 
olyan értéket adhatunk meg, ami a minimális és a maximális rétegvastagság között van, 
vagy azokkal egyenlő. Ettől eltérő értékek esetén a program visszaugrik az eredetileg 
megadott értékre. 

 

Ugyanígy, ahol a réteget darabszámként lehet megadni, szintén elvégezhetjük a 
darabszám módosítását. 
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Típus: Az építőanyag rétegrenden belüli szerepét lehet vele definiálni, illetve 
módosítani, attól függően, hogy az építőanyag tartószerkezeti jellegű (Mag), végső 
burkolatot képez-e (Burkolat), vagy egyéb, köztes építőanyag (Más). Célszerű ezeket is 
pontosan megadni, főleg, ha a projektünkben más szakágakkal is együttműködünk, 
illetve látványterv is készül. 

 

Réteg beillesztése Archicad rétegrendbe: Ki-, illetve bekapcsolható az a tulajdonsága a 
rétegnek, hogy az megjelenjen-e az Archicad rétegrendben vagy nem. (Célszerű 
alapértelmezettként bekapcsolva hagyni őket.) Ez az adott tervtípustól (engedélyezési, 
kiviteli, stb.) függően változhat. A kapcsoló gomb használatakor jobb oldalon a Kitöltés 
és a Felület minták ehhez képest változnak és mutatják a megjelenést. 

 

Réteg és választóvonal: Abban az esetben, ha a sok réteg minden választóvonalának a 
megjelenítése csak torlódást okozna a rajzon, ezen választóvonalak megjelenítése 
szükség esetén kikapcsolható. 

 

Réteg oldalvonal: Az előzőhöz hasonlóan a jelölő négyzet segítségével ki- és 
bekapcsolható. 
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Toll: Az adott építész iroda előírásai szerint beállíthatók a toll típusok. 

 

Információs mezők: A réteg utolsó két tulajdonsága információs jellegű, nem 
módosítható. Amennyiben megjelenik a Mapei logó, az az építőanyag Mapei termék, 
ha nem, akkor egyszerűen Archicad építőanyag. A Mapei termékek mellett található 
„i” ikonra kattintva a Mapei termékoldalára jutunk, ahol további, bővebb 
információkhoz juthatunk a termékkel kapcsolatosan. 

 

Rétegek cseréje, törlése 
Ha Archicad építőanyagot szeretnénk cserélni, akkor a megfelelő sorra kattintva az 
építőanyag melletti nyílra kattintva kiválaszthatjuk a cserélendő új Archicad 
építőanyagot. 

 

 

 

  

Ha Mapei réteget szeretnénk cserélni, akkor a rétegre kattintva a „Csere” ikont 
választjuk ki és a Composer Építőanyag szerkesztőjéből választjuk ki a megfelelő másik 
Mapei terméket. 
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Az építőanyagok listájából kiválasztjuk a megfelelő terméket és a „Csere” gombra 
kattintva tudjuk elvégezni a termékek cseréjét. A program rögtön visszanavigál minket 
a Rétegrend szerkesztőbe. 

 

 

  

 

 

A fenti cseréket külön nyomógombok segítségével is elvégezhetjük, illetve új rétegek 
hozzáadása (Archicad és Gyártói) is a fentiekhez hasonlóan külön nyomógombokkal 
elérhetőek. A nem kívánt rétegek a Törlés gomb segítségével törölhetők. 

 

 

Rétegrendek hozzáadása Archicad-hez és eltávolításuk 
Ahhoz, hogy az elkészített rétegrendünk megjelenjen az Archicad választékában, és 
használni tudjuk a munkánk során, kattintsunk a „Rétegrend hozzáadása Archicad-hez” 
gombra. Hozzáadás után ugyanez a gomb átváltozik „Rétegrend eltávolítása Archicad-
ből” feliratúra, amire újra kattintva eltávolíthatjuk a rétegrendet az Archicad 
választékából. 

 

Ugyanezeket a funkciókat tudjuk elérni, ha a bal oldali rétegrend listában a rétegrend 
neve melletti ikonra kattintunk, egyszer vagy kétszer a ki- és bekapcsoláshoz. 
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Saját rétegrend létrehozása sablon rétegrend használata nélkül 
Előállíthatók rétegrendek Archicad és Mapei anyagok segítségével sablon rétegrendek 
használata nélkül, akár „0-ról” is. Ehhez az „Új rétegrend” gombra kell kattintani. 

 

Ezután kiválasztjuk a megfelelő csoportot és alcsoportot, ahová szeretnénk az új 
rétegrendet menteni, valamint megadjuk a rétegrend nevét és kódját: 

 

Az üres rétegrendünket így is viszonylag gyorsan fel tudjuk építeni az „Új gyártói réteg” 
és „Új Archicad réteg” hozzáadó gombokkal. Ne felejtsük el a megfelelő mezőket 
pontosan kitölteni. 

 

Ugyan megvalósíthatók így is új rétegrendek készítése, de inkább javasolt a már 
meglévő gyártói rétegrendek duplikálása után azok testre szabása, így még gyorsabban 
tudunk haladni a munkával. 
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Címkék és szimbólumok 
Címkék használata 
Hozzunk létre egy födémet az Archicad-ben és rendeljük hozzá a fentiekben létrehozott 
„Saját lakótér feletti terasz” nevű rétegrendet. (Ehhez természetesen a rétegrend 
hozzá kell, hogy legyen adva az Archicad-hez, lásd. a fentiekben, a „Rétegrend 
hozzáadása Archicad-hez és eltávolításuk” pontot.) 

 

Válasszuk ki a Palettáról a „Címke beállítás és lerakás” gombot. 

 

Ugyanez a funkció elérhető a Rétegrend szerkesztő ablakban is. 

 

Végezzük el a kívánt beállításokat az Archicad szokásos címkebeállítás ablakában. 
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A födém elemre kattintva lehelyezzük a címkét és megjelenik a rétegrend kiírása. 

 

Ha módosítunk a rétegrenden vagy más rétegrendet rendelünk hozzá az elemhez, a 
címkét frissíteni kell a Szimbólum és címke frissítés… gombbal. 
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Szimbólumok használata 
Lehetőség van elemtől független szimbólum lerakására is, amit különösen azokon a 
tervlapokon alkalmazunk, amelyeken a különböző rétegrendeket együttesen 
szerepeltetjük az elemektől függetlenül. 

A Szimbólum beállítás gombra kattintva egy előre definiált, Mapei Rétegrend Tárgy 
elemhez jutunk, amelyen elvégezhetők a szükséges beállítások. 

 

 

 

Ezután a Szimbólum lerakás gombbal történik annak elhelyezése. 
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Építőanyag tulajdonságok 
A Mapei Composerben található gyártói építőanyagok (és réteges szerkezetek) az 
Archicad saját építőanyagainak (és réteges szerkezeteinek) az attribútumait is 
tartalmazzák és ezen kívül néhány további tulajdonságot is. 

 

 

Ahhoz, hogy egy Mapei építőanyagot használni lehessen, hozzá kell adni az Archicad 
építőanyagaihoz. Ezt legegyszerűbben az adott építőanyag mellé tett pipával tehetjük 
meg, vagy az Építőanyag hozzáadása ArchiCAD-hez gombra kattintva. 
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Az Archicad építőanyag ablakát megnyitva megtaláljuk a felvett építőanyagot: 

 

Ezek az építőanyagok is rendelkeznek mindazon tulajdonságokkal, amivel az összes 
többi Archicad építőanyag. Mivel ezekhez az anyagokhoz az attribútomok „gyárilag” 
lettek hozzárendelve, az anyagok felhasználása esetén ezeket az adott építész iroda 
saját szabályzata szerinti jellemzőkkel kell ellátni. Ezek tehát a kitöltések típusát, a 
kitöltésminta és a kitöltésháttér tollát, valamint a felületet érintik. 

Az építőanyag neve is módosítható, de csak akkor módosítsuk, ha az feltétlenül 
szükséges, mert a gyártó adatbázis frissítésekor így duplikációk fordulhatnak elő. 

Az Összemetsződések prioritásait az építész iroda által meghatározott szabályok 
szerint kell meghatározni. Vegyük figyelembe, hogy a Mapei által az adatbázisba felvett 
építőanyagok jellemzően gyenge prioritású anyagok (építőipari segédanyagok), de 
vannak közöttük külső és belső szerkezetekhez tartozó építőanyagok is. A 
rétegrendekben lévő erős prioritású anyagok (teherviselő szerkezetek) Archicad 
építőanyagokként vannak benne a rétegrendekben. 

Az Osztályozásokat tekintve a gyártói termékek is rendelkeznek Archicad osztályozással 
és a hozzá kapcsolódó tulajdonságokkal. Ezen kívül létrehoztunk egy Mapei osztályozás 
– 01 jelű osztályozást is. Ebben jelenleg két további, gyártó által megadott tulajdonság 
szerepel, az építőanyag TERC kódja és anyagszükséglete. 
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Ezek az adatok, valamint a gyártó által megadott ID és Kategóriák adatok ugyan 
módosíthatók, de javasolt ezen adatok meghagyása, hogy elkerüljük az 
összeakadásokat a későbbi frissítések során. 

 

A gyártói építőanyagokhoz további tulajdonságok is hozzá lettek rendelve, amit az 
Építőanyag szerkesztő ablakban kiszürkítve látunk, ezek tehát nem módosíthatók: 

 

Konszignációk 
Az elkészített rétegrendeket nemcsak a betervezés során célszerű hasznosítani, hanem 
a teljes anyagjegyzék konszignációja során is. Egyszerűségképpen használjuk most az 
Archicad sablonfájl saját konszignációs listáit. A Navigációs ablakban válasszuk ki a 
Konszignációk közül például az ICS-02 jelű Mennyiségkimutatás listát. 
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Az alkalmazott rétegrendünk rétegei megjelennek és ugyanúgy használhatók, mint az 
Archicad más építőanyagai. 

Természetesen létrehozhatunk és használhatunk tetszőleges, egyéb konszignációs 
listát is, amire szükségünk van (esetleg egyéb tulajdonságokkal is, pl. anyagszükséglet, 
stb.), a Mapei építőanyagok ezekben is helyesen fognak megjelenni. 

Adatbázis funkciók 
Az alkalmazásban a gyártói adatbázisból kiindulva létrehozott projekt specifikus, 
egyéni rétegrendeket és a gyártói rétegrendeket a tervező kollégák egymás között 
megoszthatják a Rétegrend szerkesztőben található Import és Export funkciókkal. 

 

Az Export… gombra kattintva menthetjük el a rétegrendeket, aminek a kimeneteként 
egy .xml kiterjesztésű adatbázist kapunk. 

 

Mentés előtt állítsuk be, hogy szeretnénk-e menteni az egyéni rétegrendeket és 
építőanyagokat is, illetve, hogy a rétegrendek és építőanyagok Archicad-beli 
használatának beállítását is mentsük-e az adatbázisba vagy nem. 

Sikeres export esetén erről visszaigazolást is kapunk. 
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Az elmentett adatbázis importálása az Import… gombra kattintva érhető el. 

Válasszuk ki az elmentett adatbázis file-t. 

 

Megnyitás előtt itt is állítsuk be az exportnál ismertetett lehetőségeket. Itt azt is 
határozzuk meg, hogy az új adatbázis beolvasásakor a már létrehozott egyéni 
rétegrendeket és építőanyagokat tartsa-e meg a program vagy nem. 

A sikeres importálásról itt is kapunk visszaigazolást. 

 

A program bizonyos időközönként értesítést küld a felhasználónak a gyártói adatbázis 
frissüléséről (építőanyagok, építőanyag tulajdonságok és rétegrendek is frissülhetnek). 
Ekkor az Online frissítés… gombra kattintva az adatbázis automatikusan frissítésre 
kerül. Az Online frissítés… választása előtt az aktuális Archicad munkafájlról biztonsági 
másolatot kell készíteni. 

 

 


