Nyomtatványok
A Gazdasági Fõigazgatóság nyomtatványai:
A Humán Szolgáltató Iroda (HSZI - volt HEGO) nyomtatványai a HR-Portálon, a
http://hr.pte.hu címen érhetõk el. Kérjük, hogy nyomtatványainkat csak a fenti címrõl töltsék le.
A HSZI nyomtatványai 2011. január 1. óta csak a HR-Portálon frissülnek.
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