
BalkerCraft Szerver Szabályok  

Amikor a szerverre elsőnek csatlakozol, egy könyvet láthattál, amiben annyi állt, hogy el-e fogadod a 

szabályzatot vagy nem. Ez a szöveg alatt láthatod a szabályokat, amelyekből, ha bármelyiket is 

megszeged, meg leszel büntetve.  

Olyasmi kifogások, mint a „Nem tudtam, hogy ez szabály”, „A testvérem volt” és stb. nem 

érvényesek, és figyelmen kívül lesznek hagyva a Staff csapat által.  

A vezetőség fent tartja a jogot, hogy egyes esetekben a szabályoktól elérően ítélkezzen egy bizonyos 

esetről.  

1. Chat Szabályok  

Az alábbi pontok a játékbeli, illetve a Discord chatre vonatkoznak.  

 

1.1 Tilos más játékosok, és staff tagok provokálása.  

1.2 Tilos más játékosok megfenyegetése.  

1.3 Tilos kiadni magad más hirességeknek, vagy szerver adminisztrátornak.  

1.4 Tilos sokszor kiírni egymás után ugyanazt (spamelni). 

1.5 Tilos a káromkodás.  

1.6 Tilos a szerver szidása.  

1.7 Tilos a szerver hirdetés. (Discordon privát üzenet is számít.)  

1.8 Tilos más játékosok zaklatása.  

1.9 Tilos a kéregetés.  

1.10 Tilos másokat minősíteni.  

1.11 Tilos trágár játékos/klán nevet használni.  

1.12 Tilos linkeket posztolni (Kivéve, ha épp a szerveren liveolsz.). 

1.13 Tilos túl sok NAGY betűt használni egy üzenetben.  

1.14 Tilos a rasszizmus.  

1.15 Tilos mást csalónak hívni chatben, ha úgy gondolod hogy csal, jelentsd Discordon a 

#hackerjelentés csatornában.  

1.16 Tilos NSFW tartalmú képeket megosztani.  

1.17 Jogtalan kitiltás esetén ne más játékosoktól, publikus csevegőbe kérj segítséget, hanem 

nyiss egy hibajegyet a Discord szerverünkön.  

 

2. Minden szerverre vonatkozó szabályok  

Az alábbi pontok az összes játékbeli szerverre vonatkoznak.  

 

2.1 Tilos az NSFW tartalmú skin használata.  

2.2 Tilos a buggoltatás/bugok kihasználása.  

2.3 Tilos a játékot bármilyen szinten befolyásolni külső programokkal. (Autoclicker, Macro, 

Double – Triple click, Editelt Kliens, Hackelt Kliens)  

2.4 Tilos az ölések farmolása. (Killfarm)  

2.5 Tilos az átverés.  

2.6 Tilos visszaélni a rangoddal.  

2.7 Tilos az SS megtagadása.  

2.8 Tilos játékosként más játékosokat SS-elni.  

2.9 Tilos a VPN használata.  



2.10 Tilos több karakterrel játszani. (Kitiltásból visszajövetel másik karakterrel.)  

2.11 Tilos nem létező/hamisított tárgyak eladása.  

2.12 Tilos karakterek eladása és cserélése.  

2.13 Tilos a TeleportKill (TPKill).  

2.14 Tilos az F2 (screenshot) használata PvP (csata játékossal) vagy PvE (csata entitással) 

közben.  

2.15 Tilos PvP (csata) közben kilépni.  

 

3. Egyéni szerverek  

Az alábbi pontok vagy egy, vagy több bizonyos szerverre vonatkoznak a BalkerCrafton belűl.  

OP Survival:  

3.1 Tilos az alábbi tárgyak használata: Gránátvető, KWP, Mesterlövész, régi USP, Seismic 

Axe, Thor Balta. 

3.2 Tilos a PvP területeken a fly, god, kreatív és windstaff használata.  

3.3 Tilos az aukciós házban tárgyakat spamelve feltenni. (pl: 32 földet egyesével, mintha 

szemetes lenne)  

3.4 Tilos kimenni az event területéről az eventeken. 

Bedwars / SkyWars:  

3.5 Tilos a csapatok közti teamelés.  

SkyPvP / SkyMini:  

3.6 Tilos a Spawnkill. 

3.7 Tilos a hátralökés 2, ütés 2 tárgyak használata.  

  

Kreatív:  

3.8 Tilos a telek helytelen használata (az egészet beborítani lávával, stb..)  

3.9 Tilos bármilyen nem alap játékhoz tartózó /addolt tárgyat birtokolni.  

A lehetséges büntetések a szabályok megszegésért lehet: kirugás (kick), némítás, időleges vagy örök 

kitiltás. 


