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Hodossi Sándor Bácsalmáson született 1937. július 26-án. A budapesti Apáczai 
Csere János Gimnáziumban érettségizett, 1955-ben. 1955-1960 között az egyetemi 
szintő Kertészeti és Szılészeti Fıiskola hallgatója volt. Mezıgazdasági mérnöki 
oklevelet 1960-ban szerzett. 
Pályakezdıként az akkori Növényfajtakísérleti Intézetben helyezkedett el.  
1964-ben néhai Mészöly Gyula akadémikus meghívására a Zöldségtermesztési 
Kutató Intézethez került. Itt részt vett a paradicsom hibrid nemesítésben 
(társnemesítıje az állami minısítést elnyert Kecskeméti 3 heterózis fajtának), 
továbbá a paradicsom tápanyagellátás korszerősítésével, állomány vízfogyasztás 
mérésekkel, valamint a párologtatást csökkentı transzspirációra gyakorolt hatásának 
mérésével foglalkozott. 
Közben 1967-ben a Kertészeti és Szılészeti Fıiskolán kert- és 
szılıgazdaságtudományi doktori címet szerzett. Emellett foglalkozott a 
zöldségválaszték bıvítés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, kidolgozta az okra 
(Abelmoschus esculentus L. Moench.) hazai termesztéstechnológiáját. 1975-ben 
megszerezte a mezıgazdaságtudomány kandidátusa tudományos fokozatot. 
Fıállása mellett zöldségtermesztést oktatott a Kecskeméti Kertészeti Fıiskolán. 
Közben vezetıi feladatokat is ellátott. Kezdetben osztályvezetı, fıosztályvezetı, 
tudományos igazgatóhelyettes volt, késıbb fıigazgató-helyettes lett. 
Foglalkozott az átmeneti mőanyagfóliás növénytakarás, valamint a non-conventional 
(nem hagyományos) termesztés kérdéseivel is. 
A szezonon kívüli idıszakban számos trópusi országban (Nigéria, India, Kuwait, 
Jamaica, stb.) látott el eseti szakértıi feladatokat. 
A zöldségválaszték bıvítés témakörébıl készített értekezése alapján 1988-ban 
megszerezet a mezıgazdaságtudomány doktora (az MTA doktora) tudományos 
fokozatot. 
Ezt követıen megpályázta és elnyerte a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen 
kiírt egyetemi tanári állást. A munkakört azonban ott betölteni nem tudta, mert 
közben 1988-ban a Debreceni Agrártudományi Egyetem szarvasi karára helyezték 
fıigazgatónak. 
A felsıoktatási intézmények átszervezése elıtt a rektor a debreceni 
Mezıgazdaságtudományi Karra helyezte. 
Itt jelenleg professzor emeritusként a zöldségtermesztési tárgyakat oktatja. Kutató 
munkája jelenleg a burgonya korai termesztésének (hajtatás, átmeneti mőanyag 
fóliás takarás) korszerősítésére, ill. a nyári ültetéső burgonyatermesztés 
technológiájának korszerősítésére irányul. E témakörbıl 2006-2008 között közel 20 
publikációja jelent meg. Számos szakmai folyóirat szerkesztı bizottságának tagja 
(Agroinform, Zöldségtermesztés, International Jornal of Horticultural Science). 
Tagja az MTA Kertészeti Bizottságának, továbbá elnöke a DAB Kertészeti 
Munkabizottságának. 
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