(12) Az Nftv. a következő 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. §(1) A doktori értekezés – és annak tézisei – mindenki számára nyilvános. A
nyilvánosságra hozatal legfeljebb a szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének időpontjáig
elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való
nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő
felsőoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy nyomtatott
és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény központi
könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.
(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában a Magyar Tudományos Művek
Tárában, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva,
mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a
doktori tézisek nyilvánosságra hozatala a doktorjelölt kérelmére, a bírálóbizottság támogató
véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom
bejegyzésének időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó
doktori értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra
hozni.”
(13) Az Nftv. 73. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fenntartó)
„f) megbízza a gazdasági vezetőt – költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény
esetén a belső ellenőrzési vezetőt – illetve visszavonja a megbízását,”
(14) Az Nftv. 73. § (3) bekezdése a követező h) ponttal egészül ki:
(A fenntartó)
„h) hozzájárulása szükséges a felsőoktatási intézmény hatáskörében történő, rendszeres
pénzjuttatással járó cím, elismerés alapításához.”
(15) Az Nftv. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Állami felsőoktatási intézmény esetén a fenntartó
a) egységes elvek szerint határozza meg a rektor és a gazdasági vezető juttatásait,
b) hagyja jóvá a rektor munkaköri leírásának az oktatói, kutatói feladatoktól elkülönülő
részét, valamint a gazdasági vezető munkaköri leírását.”
(16) Az Nftv. 75. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Állami felsőoktatási intézmény esetén
a) a 12. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott egyetértési jogot az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter,
b) a (2) bekezdésben a gazdasági vezető juttatásai, munkaköri leírása tekintetében
meghatározott fenntartói döntési jogkört, a 73. § (3) bekezdés f) pontjában a gazdasági vezető, belső
ellenőrzési vezető tekintetében meghatározott fenntartói döntési jogosultságot, valamint a – a 13. §
(2) bekezdésétől eltérően – a gazdasági vezetővel kapcsolatos munkáltatói jogokat, a 37. § (5)

