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PlayClan | Minecraft Szabályzat 

Amely pontok szerepelnek ezen szabályzaton, azok megszegése, vagy kijátszása, 
nem tudata, azonnali szankciókat vonhat maga után, és azonnal korlátozható a 
felhasználó ha megszegi ezen pontok bármelyikét. Ezen szabályzat elfogadásával, 
elfogadod a PlayClan  .hu ÁSZF-jét, és  Adatkezelési Nyilatkozatát.  

A moderátorok, tulajdonosok, személyzetitagok, vagy bármely ember aki a szerver 
moderálását, fejlesztését segíti elő, olyan korlátozásokat alkalmazhatnak a megszegő, 
szabályáthágó

 
játékosokon, amilyet csak akar, illetve nem kötelezhetők a bűntetés 

magyarázatára. 

1. Tiltott tevékenységek 
 
1.1  Tilos bármely olyan kliens, vagy program használata, amely olyan funkciókat tartalmazz, amelyek olyan 
előnyökhöz juttat mint például a fly, vagy killaura, vagy bármely más illegális csomagok küldése szerverünk 
felé, amely rontja mások játékélményért, vagy szerverünk teljesítményét. 
 
1.2  Tilos bármilyen AntiAFK kliens, AntiAFK program, AFK Gép használata, illetve bármilyen afk-ot megelőző 
egér, billentyűzet modifikáció. 
 
1.3  Tilos bármely szerveren belül, vagy szerveren kívüli hiba magadba tartása, visszatartása valamint 
kihasználása, megosztása. 
    1.3.1  Szerveren belül hiba: Olyan hiba, amely maga a szerveren jelentkezik. 
    1.3.2   Szerveren kívüli hiba: Olyan hiba, amely weboldalainkon, vagy közösségi platformjainkon léphet fel. 
 
1.4  Tilos a szerveren belül, vagy szerveren kívül más felhasználók, zaklatása, idegesítése. 
     1.4.1   1.3 Ki fejti mi értendő a szerveren belüli, szerveren kívüli cselekménynek. 
     1.4.2   Mindenkinek joga van a normális, rendes, nyugodt játékhoz. 
 
1.5  Tilos olyan szervereket hirdetni, amelyek nincsenek benne a partner listánkban, valamint tilos bármely 
más weboldalakat, játékokat, személyt hirdetni csapattag beleegyezése nélkül. 
 
1.6  Tilos a vezetőség/fejlesztők/személyzet munkáját akadályozni bármely módon.  
 
1.7  Tilos az IRL Trading, mind szerveren belül, mind szerveren kívül. 
 
1.8  Tilos a pornográf megnyilvánulás, képek beküldése, illetve a hölgy csapattagok, játékosok szexuális 
zaklatása. 
 
1.9  Tilos a rasszista megnyilvánulás, illetve a játékosok faji, nemi és vallási csoportjának kritizálása, 
kifigurázása, ocsmányolása. 
 
1.10  Tilos a játékosok adataival való visszaélés. 
 
1.11  Tilos belépni más játékosok fiókjába engedély nélkül. 
 
1.12  Tilos a szervereken való griefing, illetve bármilyen szerver rombolás. 
 
 

 2. Játékosok alapvető jogai 
 

2.1   A szerver igénybe vételéhez nincs más dolgod, mint normális emberként játssz, legyünk normálisak 
játékostársainkkal, személyzettel. 
    2.1.1  Ez alatt azt kell érteni hogy használjuk normálisan a chat-et, mind szerveren kívül, mind szerveren   
             belül. 
 
2.2  A játékosnak jogában áll a szabad vélemény  nyilvánítás,  mint  chat-en,  mint hangcsevegésben. 
 
2.3  A játékosoknak jogában áll a PlayClan által tárolt adatokat kikérni (ez mint Discord-on, mint Email-ben 
történhet meg). 
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2.4  A játékosnak jogában áll a szabályzatra való hivatkozás bármikor. 
 
2.5  A játékosnak jogában áll a csalókat, illetve a szabályszegőket jelenteni Helpop-ban,  
csapattagnak privátban, és Discord-on. 
 
 

3. Csapattagok jogai 
 

3.1  A csapattagoknak kötelességük hogy segítsenek a játékosoknak, illetve jogukban áll a segítséget 
továbbítani a többi csapattagnak. 
 
3.2  A csapattagok a szabályszegő játékosokat szankciónálhat. 
    3.2.1 Példák:  
            3.2.1.1 Káromkodás esetén némítást kaphat (5-30 perc) (változó). 
            3.2.1.2 Csalás esetén kitiltást kaphat (2-7 nap) (változó). 
            3.2.1.3 Adatokkal való visszaélés esetén (pl. Játékos lakcím, telefonszám, bankkártya szám) örök         
                        kitiltást kaphat (változó). 
 
3.3  A csapattagoknak nem kötelező válaszolni ha  Vanish-ben van, illetve ha nincsen gép közelben. 
 
3.4  A csapattagokat nem lehet privátban zaklatni, hívogatni, illetve a hangcsatornákban zaklatni a 
kérdésekkel őket. 
 
3.5  A csapattagokat nem lehet kihasználni. 
 
3.6  A csapattagok alapos indok nélkül nem addolhatnak senkinek, beleértve a minigame szervereket is. 
 
 

4. Ticket szabályzat 
 

4.1  A Ticket (Hibajegy) létrehozható ezekben az esetekben:   
                                                                                                  4.1.1  Szabálysértés jelentése 
                                                                                                  4.1.2  Hiba jelentése 
                                                                                                  4.1.3  Hiba következtében elveszett Tárgyak 
                                                                                                  4.1.4  Hiba következtében elveszett PlayCoin 
                                                                                                  4.1.5  Hiba következtében elveszett Pénz 
                                                                                                  4.1.6  Magyarosítási hibák 
                                                                                                  4.1.7  Helyesírási hibák 
                                                                                                  4.1.8  Ötletek 
                                                                                                  4.1.9  WebShop hibák 
                                                                                                  4.1.10  Adataid kikérése 
                                                                                                  4.1.11  Kreatívról a telked kikérése (schem) 
 
 

5. Szankciónálás visszavonása 
 

5.1  A csapattagok az időre, esetleg örökre szankciónált játékost jogában áll a szankciójának törlését. 
 
5.2  A szankcionált játékos nyithat a Discord szerverünkön egy Ticketet (Hibajegyet), ahol leírhatja a 
véleményét, kérhet rövidítést, kérheti annak törlését alapos indok esetén, illetve kérhet egy Fejlesztőt, ritkább 
esetben Tulajdonost, akinek elmondhatja problémáját. 
 
5.3  A jogtalan szankciónálást azonnal jelezd a Tulajdonosoknál privátban  ha rendelkezel, akkor küldj 
nekik

,
  bizonyítékokat is! 

 
5.4  A szankciónálásról készült képeket, logot, videót, nem kötelező a csapattagnak elküldenie, illetve a 
Ticket-ben hivatkozhat rá. 
 
5.5  Az időre kiosztott szankciónálás automatikusan lejár, így nem kell a csapattagokat kérdezgetni. 
 
5.6  Az időre, vagy esetleg örökre szankciónált játékos nem jöhet fel másik fiókkal a szankciónálás alatt. 
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6. Csalásra gyanús játékosok 

6.0  A csalásra gyanús játékosok vizsgálatát, SS-nek hívjuk. 

6.1  A csapattagoknak joga van a csalásra gyanús játékosokat leellenőrizni. 

6.2  A csapattagok a csalásra gyanús játékosoknak a gépét megnézheti, az AnyDesk nevű program 
használatával. 

6.3  A csapattag kitilthatja a játékost ha 5 percen belül nem ad meg a felszólítás ellenére AnyDesk kódot. 

    6.3.1  Ha a játékos gépén még nincs rajta az AnyDesk, kérhet a csapattagtól 5 perc 
 

várakozási időt.  

6.4 
 
A játékosoknak joga van szólni a csapattagoknak hogy mit ne csináljanak a vizsgálat közben, ha az nem 

akadályozza meg az SS folyamatát, illetve hatékonyságát. 

6.5 
 
A játékosok bekapcsolhatják az AnyDesk -ben a következőket: 

                                                                                                     
6.5.1 

 
Felhasználókép = nincs 

                                                                                                     
6.5.2 

 
Előnézet 

 
(gyorsválasztó sáv) = nincs 

                                                                                                     
6.5.3 

 
Alternative Screen Background = Color 

6.6 
 
A játékos nem készíthet felvételt, illetve képernyő képet az SS-ről. 

6.7 

 

A játékosnak az SS-re felszólítás után, joga van nemet 

 

mondani

 

ha kér, egy 

 

vezetőségi tagot, vagy egy 
fejlesztőt 

 

az

 

SS

 

lebonyolításához,

 

vagy

 

indokolatlan

 

SS

 

kérés bejelentéséhez. 

    

6.7.1 Ha nem jelenik meg 5 percen belül egy vezetőségi tag, vagy fejlesztő, illtve nem jeleztek vissza 
arról hogy jönnek e, a csapattagnak joga van az SS lebonyolításához, illetve ha a játékos nem adja meg a 
kódot, kitiltani SS megtagadása indokkal.

 

Kelt: Gomba, 2023. 01. 05. 

PlayClan.hu cégadatok:  

 • Cég neve: Erdei Gyula EV 

 • Cég székhelye: 1188 Budapest, Kölcsey u. 109/b 

 • Cég nyilvántartási szám: 51866190 

 • Cég adószám: 68521633-1-33 
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