
A szabályok megszegése büntetést von maga után. 

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 eltérően ítélkezzen egy 

bizonyos esetről. 

A szabályok nem tudása nem mentesít fel a büntetés alól. 

 

1. Chat Szabályok 

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

1.1 Tilos játékosok, és staff tagok provokálása. 

1.2 Tilos játékosok fenyegetése. 

1.3 Tilos kiadni magad más hírességeknek, vagy szerver adminisztrátornak. 

1.4 Tilos sokszor kiírni egymás után ugyanazt (spammelni). 

1.5 Tilos a káromkodás. 

1.6 Tilos a játékosok és a szerver szidása. 

1.7 Tilos a Minecraft és Discord szerverek hirdetése. 

- 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 streamelsz. 

1.13 Tilos túl sok NAGY betűt használni egy üzenetben. 

1.14 Tilos a rasszizmus. 

1.15 Tilos NSFW tartalmú képeket megosztani. 

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

egy hibajegyet a Discord szerverünkön. 

1.17 Tilos vírusos emojikat használni és a discordot crasheltető videókat, gifeket küldeni. 

1.18 Tilos a toxikus viselkedés. 

 

2. Minden szerverre vonatkozó szabályok 

Az alábbi pontok az összes játék szerverre, és amelyek lehetségesek, Discordra is vonatkoznak. 



2.1. Tilos az NSFW tartalmú skin használata. 

2.2. Tilos a buggoltatás/bugok kihasználása. 

- Ez magába vonja a Blockhit bug és Ghost blokkok (magad alá teszed és egyszerre eltűnik, 

viszont tudsz vele építeni) kihasználását is. 

- Az OP Aranyalma futás közben való evése nem számít bug kihasználásnak. 

2.3 Tilos segédeszközöket használni, és a játékot bármilyen szinten befolyásolni. 

- Regedit, Autoclicker, Macro, Double – Triple click, Editelt Kliens, Hackelt Kliens, Fire Key, 

Scroll click, egér + touchpad használata egyszerre és bármilyen más technika használata Jitter 

és Dragclicken kívül. 

- Butterfly használata csak saját felelősségre megengedett, ha az AntiCheat tilt ki, nem 

kötelességünk azt feloldani. 

2.4 Tilos az ölések farmolása. (Killfarm)   

- Ha ezt elszeretnéd kerülni, de mégis a barátaiddal harcolni, vagy valamit gyakorolni, akkor 

használd a „/unranked” parancsot, ez majdnem az összes PvP szerveren elérhető. 

2.5 Tilos az átverés. 

- Ide tartozik az is, ha valakitől vettél teamet és ő egyszer csak hirtelen azt mondja, hogy már 

nem akar veled egy csapatban lenni és elkezd ölni, kivéve, ha van oka rá (elkezdted ölni, 

durván szidtad stb.), akkor ez nem számít átverésnek. 

2.6 Tilos visszaélni a rangoddal. 

2.7 Tilos az SS megtagadása. 

2.8 Tilos az SS előtt, vagy közben bármit csinálni a játékosnak a gépén. 

- Példa: lomtár kiürítése, USB kihúzása. 

2.9 Ha egy játékos SS-el egy másik játékost, nem lesz figyelembe véve annak eredménye, illetve nem 

vállalunk felelősséget ha valami történik a kezdeményező és az SS-t elfogadó játékossal.  

2.10 Tilos a VPN használata. 

2.11 Ha az egyik karaktered IP-re van kitiltva, vagy lenémítva, nem jöhetsz vissza másik karakterrel, 

vagy kijátszani ezt. Súlyosabb büntetést von magad után. 

2.12 Tilos nem létező, dupeolt, buggoltatott és hamisított tárgyak eladása. 

2.13 Tilos karakterek eladása és cserélése. 

- Nem csak BalkerCraft karakterek számítanak bele, hanem eredeti Minecraft karakterek is. 

2.14 Tilos a TPKill. 

- Ha valakinek azt írod, hogy cserélni akarsz valamit, eladni, vagy mutatni akarsz valamit, vagy 

valamivel odacsalogatod, majd megölöd. 

- Ha csak rá tpzel/magadhoz tpzed anélkül, hogy bármit mondasz neki, és úgy ölöd meg, az 

nem tilos. 



2.15 Tilos az screenshot használata PvP (csata játékossal) vagy PvE (csata entitással) közben. 

2.16 Tilos PvP közben kilépni. 

- Ha futsz valaki elől, és lejár a pvp védelmed, akkor már kiléphetsz. 

2.17 A #hacker-jelentés Discord csatornát csakis szabályt megszegő játékosokra lehet használni, tilos 

abban a csatornában társalogni egymással. 

2.18 Oktalan ban esetén 3 perced van ticketet nyitni, és muszáj a Minecraftot nyitva hagynod a ban 

képernyőnél. 

2.19 Tilos Griefelni (rombolni) más ember területén és környékén. 

- Ebbe beleszámít az is, ha a terület nincs levédve, viszont látszólagosan nem elhagyatott. 

- Tilos lerombolni, lelávázni, felrobbantani, mobokat odaspawnolni, a ládákat kirabolni 

engedélyzett. 

2.20 Tilos AFK farmolni. 

- Autoclickerrel, macroval, vagy bármilyen más külső eszközzel afk farmolni. 

• Példa: az egérre nehezéket rakni, hogy automatikusan üssön. 

- Click Lock/Markoló használata. 

2.21 Tilos spawnkillelni. 

- Megvárni, míg a játékos kijön spawnról, és egyszerre ott megölni. 

- Ahol egy adott játékos fellépett, ott tilos megvárni, hogy visszajöjjön, majd megölni, vagy azt 

a területet, ahol kilépett lelávázni/befalazni/becsapdázni. 

2.22 A minimum debounce time 3ms. Ez alatt kitiltható egy játékos ugyanúgy, mintha csalna. 

 

3. Egyéni szerverek 

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

OP Survival: 

3.1. Tilos a PvP területeken a fly és god használata. 

3.2. Tilos kimenni az event területéről az eventeken. 

Bedwars: 

3.3. Tilos a teamelés. 

SkyPvP / SkyMini: 

3.4. Tilos a hátralökés 2, ütés 2 tárgyak használata. 

Kreatív: 

3.5. Tilos a telek helytelen használata. 



- Az egészet beborítani lávával, stb.. 

3.6. Tilos bármilyen nem alap játékhoz tartozó /addolt tárgyat birtokolni. 

Privát Szerverek: 

3.7. Tilos igazi pénzért árulni termékeket. 

- BalkerCoinért árulni engedélyezett. 

KitPvP: 

3.8. Tilos a teamelés. 

SaikoFFA: 

3.9. Tilos a teamelés. 

- Teamelés annak számít, ha ketten támadtok rá egyszerre egy játékosra, és persze egymással 

nem harcoltok. 

- Nem számít teamelésnek az, ha csak egymás mellett bányásztok. 

3.10. Tilos egyszerre több, mint 5 karakterrel fentlenni. 

3.11. Tilos több, mint 5 karaktert felhozni a szerverre, a csatlakozási bónusz miatt. 

3.12. Tilos /ascend előtt átadni egy másik játékosnak, vagy karakternek a cuccaid, majd utána 

visszaadni magadnak őket. Ez boostolásnak számít. 

BuildFFA: 

3.13. Tilos játékosokba blokkot tenni úgy, hogy azok bele buggoljanak, így nem tudnak se mozogni, se 

forogni, amíg az a blokk el nem tűnik. 

3.14. Tilos kihasználni a mapváltás miatt behozott „csatlakozáskor spawnra kerülést”, vagyis ha 

menekülnél, és pont lejár a combat taged, kilépsz, és közel utána visszalépsz, így megúszva a 

harcot. 

 

4. Egyéb 

Az alábbi pontok vagy egy, vagy több helyre vonatkoznak. 

4.1 A játékbeli mute rendszer kijátszása extra büntetést vonhat maga után. 

4.2 A sokszoros „L” üzenetek küldése büntetést von maga után. 

 

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

kitiltás. 



Utoljára szerkesztve: 2023. 04. 18. 


