
STEVE JOBS ÉS AZ APPLE
Steven Paul Jobs, azaz ahogy a legtöbben ismerik Steve Jobs 
1955. február 24-én született San Franciscoban. Az Apple elnöke, 
vezérigazgatója volt hosszú éveken keresztül. A számítástechnika 
úttörőjének tartják, olyan technológiákat fejlesztett ki, amik 
gyökeresen megváltoztatták az informatika fejlődését. 

Jobsot örökbe fogadták, ezermester nevelőapja nagy hatással 
volt rá. Már gyerekkorában komolyan érdeklődött az elektronika 
iránt. Tizenhárom évesen bekerült a HP Explorer’s Club-ba, 
ahol a Hewlett-Packard mérnökei tartottak diákok számára 
bemutatókat. Elkezdett frekvenciaszámlálót építeni, de nem volt 
hozzá kellő mennyiségű alkatrésze, így egyszerűen felhívta Bill 
Hewlett-et. A vezérigaztó végül nemcsak alkatrészeket adott 
Jobsnak, hanem diákmunkát is ajánlott neki. 

A HP-nél egy elektronikai témájú foglalkozáson ismerkedett meg a nála öt évvel idősebb Steve Wozniakkal 
is. A két fiatal elkészített egy digitális jelgenerátort; ekkor tapasztalták meg először, hogy jól tudnak együtt 
dolgozni és közösen új terméket létrehozni. 

Jobs rövid ideig a portland-i Reed magánegyetemre járt, de a kötelező órák nem kötötték le, így otthagyta 
az iskolát. Hogy pénzt gyűjtsön, 1974-ben beállt az Atari nevű céghez, ahol megbízták egy videójáték új 
verziójának elkészítésével. A megállapodásban benne volt, hogyha Jobsnak sikerül az integrált áramkörök 
számát csökkenteni, akkor bónuszt kap. Ma már közismert, hogy Jobs átadta a feladatot Wozniaknak a 
munkadíj feléért. Wozniak 4 nap alatt elkészült az új verzióval, aminek Breakout lett a neve. Jobs odaadta 
neki a munkadíj felét, de a bónuszt megtartotta magának, így tetemes jövedelemhez jutott. „Woz” csak 
jóval később jött rá, hogy Jobs átverte, de barátságuk megmaradt. 

Jobs – mint oly sokan a hippi-korszakban – buddhista lett és 19 évesen bejárta egész Indiát is. Azzal a 
szándékkal tért vissza a Szilícium-völgybe, hogy saját komputercéget alapít. Ő a kocsiját, Wozniak pedig 

a számítógépét adta el, így 1300 $ kezdőtőkére tettek 
szert. A cég nevével kapcsolatban úgy gondolkodtak, hogy 
nem kell feltétlenül kötődnie a számítástechnikához, 
fontosabb, hogy barátságos legyen. Egy hirtelen ötletnek 
köszönhetően döntöttek az Apple Computer mellett. Ez 
a név azért is volt előnyös, mert az „A” kezdőbetűnek 
hála a szaknévsorban előre kerültek. Jobs úgy gondolta, 
hogy kellene még melléjük egy tapasztalt vezetőtárs, 
aki segít a döntési helyzetekben, ezért megkérte korábbi 
munkatársát, Ronald Wayne-t, hogy csatlakozzon. 1976. 
április 1-jén mindhárman aláírták az Apple Computer 
nevű cég alapító okiratát Jobs nevelőszüleinek szilícium-
völgyi garázsában. Wayne azonban 11 nap múlva kilépett 
a cégtől. Ugyanebben a garázsban hozták össze az Apple 
I-et, melynek sem billentyűzete, sem képernyője nem volt, 



és a vásárlóknak maguknak kellett volna összeszerelniük. Az Apple II-vel már említésre méltó sikereket 
értek el, de az igazi nagy kedvenc az 1984-ben piacra dobott, minden szempontból felhasználóbarát, 
számos újítást tartalmazó Macintosh lett. Jobsnak zseniális érzéke volt ahhoz, hogy egy-egy innovációban 
meglássa a lehetőséget, ennek egyik bizonyítéka a Macintoshnál alkalmazott grafikus felhasználói felület 
(GUI) és az egér.

Steve Jobs a cégen belüli konfliktusok miatt a 1980-as évek közepén megvált az Apple-től és csak 10 
évvel később tért vissza. A már akkor is legendának számító, mindig csak fekete garbót és farmernadrágot 
viselő szakember vezetése alatt az Apple ebben az időszakban már sikert sikerre halmozott olyan 
termékeket bemutatva mint az első iMac (1998), az iPod (2001), az iPhone (2007) vagy az iPad (2010). Az 
új fejlesztéseknek köszönhetően az Apple-ből mára a világ legértékesebb márkája lett.

Jobs először 2004-ben jelentette be alkalmazottainak, hogy hasányálmirigyrákkal küzd, és rá egy évre 
a Stanford Egyetemen elmondott híres beszédében a nyilvánosság előtt is beszélt a betegségéről és a 
halálról. 

Steve Jobs 2011. október 5-én halt meg. Nem sokkal halála előtt adta át az Apple vezérigazgatói posztját 
Tim Cooknak.
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