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Az élelmiszergazdasági ágazati szakigazgatási intézmények irányításának 
rendjéről szóló 18/1973. (XII. 29.) MÉM számú rendelet a Minisztertanácstól 
kapott felhatalmazás alapján egységes intézkedéseket állapított meg a

— megyei (fővárosi) növényvédő állomások,
— megyei (fővárosi) állategészségügyi állomások,
— megyei (fővárosi) élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló intézetek, végül a
— megyei állattenyésztési felügyelőségek vonatkozásában.
A szakigazgatási intézmények 1974. január 1. napjától a mezőgazdasági 

és élelmezésügyi miniszter és a megyei (fővárosi) tanácsok irányítása alatt mű
ködnek. A központi és helyi hatósági és szolgáltatási feladatokat az illetékességi 
és hatásköri szabályok keretei között ellátó szakigazgatási intézmények részére 
a jogszabály alapján nagyobb horderejű, országos, vagy nemzetközi feladatok ellá
tására a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter ad utasítást.

A helyi irányítás keretében a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága 
élelmiszer és fagazdasági feladatokat ellátó szakigazgatási szervének vezetője:

— a szakigazgatási intézmény vezetőjét beszámoltatja tevékenységéről, 
helyi célkitűzések alapján meghatározza az éves feladatokat és azok végrehaj
tását folyamatosan ellenőrzi,

— elősegíti az intézmények működéséhez, fejlesztéséhez központilag biz
tosított anyagi eszközök célszerű felhasználását,

— ellenőrzi az intézmények hatósági tevékenységét,
— elősegíti a szakigazgatási szervek és intézmények együttműködését,
— jogszabályi keretek között, továbbá a tanács és a végrehajtó bizottság 

határozatainak végrehajtására, valamint egyéb helyi feladatok megvalósítására 
a szakigazgatási intézmények vezetői részére utasítást adhat.

A kinevezési és munkáltatói jogok gyakorlása — a mezőgazdasági és élelme
zésügyi miniszter véleményének előzetes kikérése után — az intézmény veze
tőjének, helyettesének, gazdasági vezetőjének esetében a megyei (fővárosi) 
tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerve vezetőjének hatáskörébe 
tartozik.

Az intézmények más dolgozói vonatkozásában e jogok az intézmények ve
zetőit illetik meg.

A szakigazgatási intézmények létrehozása, átszervezése, működési területük 
megállapítása, valamint megszüntetése az illetékes megyei (fővárosi) tanács 
előzetes véleményezése után a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter hatásköré
be tartozik.

A szervezeti és működési szabályzat megállapítása és módosítása ugyancsak 
miniszteri hatáskörben történik meg.
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