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LEAN / 5S Gyakorlati tréning és Workshop 
 
Cél: Gyakorlatias 5S ismeretek átadása. Egy kiválasztott területen az 
5S lépéseinek megvalósítása és rajta keresztül az 5S folyamat 
elsajátítása a hosszú távú fenntartás és kiterjesztés érdekében.  
 
Időtartam: 2 nap (elmélet + gyakorlat) + 1 nap (konzultáció) 
 
Célközönség: műszakvezetők, gépkezelők, anyagmozgatók, 
karbantartók 
 
Résztvevők száma: 6-15 fő 
 
A képzés tematikája: 
 
1. nap  

• Bemutatkozás, bevezetés az 5S-be: Az 5S kialakulása, 

jelentősége, bevezetése, vállalati alkalmazásának fontossága 

• A Válogatás lépésének megvalósítása 

 Terület kijelölése 

 Előkészületek (emberek, eszközök, tárolók, 

szerszámok) 

 Válogatás 

 Kisebb fejlesztések azonnali végrehajtása 

 Tétellista összeírása 

2. nap 

• A Rendszerezés lépésének megvalósítása 

 Területtérképek megrajzolása 
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 Spagetti-diagram készítése, szállítási útvonalak 

jelölése 

 Akcióterv készítése feladatokkal, felelősökkel, 

határidőkkel 

3. nap 

 Konzultáció. A kiadott feladatok ellenőrzése, a felmerülő 

problémák megvitatása, megoldása, a Szabványosítás és a 

Fenntartás lépéseinek támogatása 

 
 
VAGY: 
1. nap: Workshop 

a. Bevezetés az 5S-be: Az 5S kialakulása, jelentősége, 
vállalati alkalmazásának fontossága 

b. A Válogatás lépésének megvalósítása a pilot területen  

i. Terület kijelölése 

ii. Előkészületek (emberek, eszközök, tárolók, 
szerszámok) 

iii. Válogatás 

iv. Kisebb fejlesztések azonnali végrehajtása 

v. Tétellista összeírása 

c. Rendszerezés lépésének megvalósítása a pilot területen I. 

i. Területtérkép készítése 

ii. Spagettidiagram készítése, szállítási útvonalak 
jelölése 
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iii. Eszközök és anyagok tárolásának megtervezése 

 
2. nap: Workshop 
 

a. Rendszerezés lépésének megvalósítása a pilot területen II. 

i. Eszközök és anyagok tárolásának kialakítása 

b. Tisztítás megvalósítása 

c. Az 5S negyedik lépése: Szabványosítás: 

vi. Elméleti háttér 

vii. Az elvárt állapot leírása 

viii. Területi standardok elkészítése 

 
3. nap: Fenntartás, Fejlesztés konzultáció 

1. Az 5S ötötdik lépése: a Fenntartás:  

a. Elméleti háttér 

b. Ellenőrzési és auditrendszer kialakítása 

c. Az első audit közös elvégzése 

2. Akcióterv készítése feladatokkal, felelősökkel, 
határidőkkel  

Nap zárása, kérdések, problémák megbeszélése 
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