1.

Általános szerverszabályzat

(A szabályzat el nem olvasása, meg nem értése NEM mentesít fel a felelősség alól!)

1.1

Alap szabályzat

- Tilos MG, OOC beszélgetés, ForceRP, DM, DB, PG, RK, SK
- A szerver AMERIKAI jogszabályokra épül
- Tilos kilőtt kerekekkel vezetni a gépjárművet (kivétel: páncélozott gépjárművek)
- Tilos AFK-olni
- Tilos a sisak viselése [minden sisak, ami felfogja a golyót!!]
- Tilos Adminnak / Moderátornak hazudni
- Engedélyezett a sofőrülésből való lövések leadása
- Tilos bármilyen hivatalos személynek kiadni magad [beöltözni], majd visszaélni vele [VÉGLEGES
KITILTÁS]
- Tilos bármilyen államigazgatás alá tartozó gépjárművet ellopni a megfelelő IC előzmény nélkül
- Tilos bármilyen jellegű NONRP
- Tilos bármilyen jellegű csalás
- A “repair” parancs használata minden esetben tilos! Az egyetlen kivétel, amennyiben szerverünkön
egy szerelő sincs. ( F10 segítségével látod ) Valamint minimum 15 soros RP előzi meg a parancs
használatát a Mashina tuning & szervíz területén!
Megszegése esetén 1000 CP kerül kiosztásra, valamint a cp megkezdésekor az inventory tartalma
törlődni fog, amely NEM VISSZAIGÉNYELHETŐ!
- Szigorúan tilos a játék, szerverhibák kihasználása
- Amennyiben nem tudod bizonyítani az adott hibát és abból károd adódik, azért mi nem vállalunk
felelősséget! (Ajánlott programok: ShadowPlay, GeForce Experience, AMD Adrenalin, OBS stb.)
| Például: Eltűnik egy tárgy, eldobod a személyit, felszerelsz egy kamerát, letakarod a kamerát stb.
- ENGEDÉLYEZETT a szerveren való rögzítés [beleértve az admin ügyeket is].
- Amennyiben kilépsz a Discord szerverről, NEM kerül rád vissza a regisztrált rang! Ebben az esetben
újra ki kell tölteni a tesztet!
- SZIGORÚAN TILOS más embert OOC illetni, vagy gúnyt űzni belőle. Ennek megszegése akár
VÉGLEGES kitiltást is vonhat maga után.
- Tilos az összeesés [Y] használatával kibújni az RP szituációk alól (Például: Rablás)
- Tilos 100-nál több számlát felhalmozni. Amennyiben több, mint 100 számlád van 800cp-t kapsz. Tilos a prémium tárgyakkal / autókkal kereskedni.
- Tilos az admin döntését megkérdőjelezni.
- Tilos utalásra vagy számláról történő pénzlevételre kényszeríteni a másik játékost.
Csak az éppen birtokolt „inventory tartalma” tárgyak és pénz ellopható!
- Tilos a Rendőrök indokolatlan piszkálása/zaklatása/lelövése.
- Tilos lopott autó bárminemű módosítása.
- Tilos rendvédelmi dolgozóktól fegyvereket és kényszerítő eszközöket elvenni. ( Legfeljebb annak
törlésére „eldobására” lehet kérni a rendőröket, amennyiben a további RP azt megkívánja! )
- Tilos fegyverkereskedői fegyverraktárból, kényszerítve kipakoltatni a fegyvereket.
- Tilos 1-nél több nagykaliber viselése a karakternél ( MG, Combat MG, Assault Riffle, Advanced
Riffle, Carbine Riffle, Special Carbine, Double-barell shotgun, Pump shotgun, Assault shotgun )
- Tilos minden olyan fegyver állandó viselése, melyet nem tudsz a ruhád alá rejteni! ( Nagykaliber )

1.2

Emberrablásra vonatkozó szabályzat

- Ha városon belül próbálnak túszul ejteni, akkor lehetőséged van a túszul ejtés pillanatában egy
SMS-t küldeni a rendőrség felé (ezután vehető csak el a telefon)
- Rablás közben az SMS küldéssel NEM húzható az idő
- Az SMS-t NEM lehet elküldeni abban az esetben, ha sikátorból rabolnak el, szűk utcából (kihaltnak
tűnő hely, ahol a való életben sem járkálnának sokan) visznek el vagy banda területen tartózkodsz
(placc).

- Tilos szerelőt /mentőt /rendőrt /taxist elrabolni úgy, hogy te vagy az RP szál többi részese kihívja
magához / kihívja hozzátok!
- Tilos a szerelőtelep/mentőszolgálat/rendőrség területén a rablás (HA AZ ÉPÜLET ELŐTT ÁLL,
AKKOR EL LEHET RABOLNI) | (Kivétel: Ha az RP szál úgy akarja. Abban az esetben nem használható
safezone-nak és bevihető az RP szál)!
- Tilos a INGYENES BICIKLI MELLETT LÉVŐ publikus garázsnál/tól embert rabolni (Kivétel: Ha az RP
szál úgy akarja. Abban az esetben nem használható safezone-nak és bevihető az RP szál)!
- Amennyiben a túsz együttműködik az elrablóival, abban az esetben TILOS megölni. (Kivétel:
Ha nyomós indoka van rá [túl sokat látott / hallott] Az nem elég, hogy látta az arcod! )
- 1 óra vagy 1 sikertelen rablás után a túszokat kötelesek a túszelytők elengedni.

1.3

Játékos kötelezettségei

- A szerver hibák jelentése a megfelelő fórumon
- Szabályszegések jelentése
- Assist benyújtásakor röviden és lényegre törően fogalmazni.
( Nem megfogalmazott mondandó pl.: Admin kéne, segítség, nem megy stb… )

2.

Nonscriptes játékosokra/szervezetekre vonatkozó szabályzatok
- Tilos AFK-val farmolni a pénzt
- Csak munkanélküliként lehet nonscriptes illegális szervezet tagja. ( Nem lehetsz favágó, földműves,
farmer, olajfinomító, bányász, kertész, ablaktisztító, húsfeldolgozó )
- Tilos nagy kaliber birtoklása és a vele való kereskedelem. ( 2020.09.01. -től! )
( Csak a sima pisztoly birtoklása és használata engedélyezett! )
- Tilos párhuzamban több illegális tevékenységet végző bandával/maffiával közös RP-t vagy
kapcsolatot tartani valamint segíteni őket.
- Tilos a részleges és a Teljes CK végzése!

3.

Frakció szabályzatok
3.2

Legális tevékenységet végző frakciók

Szerelő:
- Tilos a szerelő ládával való kereskedelem.
- Ládát TILOS kivinni a szerelőtelep területéről [CSAK HÍVÁSRA ENGEDÉLYEZETT]

Egészségügy:
- Tilos a kötszerrel kereskedni és eseti kivonuláson betegellátáson kívül más játékosoknak átadni.
- Tilos az EÜ csomagokkal kereskedni és eseti kivonulásokon betegellátáson kívül más játékosoknak
átadni.

Továbbá minden legális és illegális frakcióra vonatkozó szabályok:
- Tilos ok nélkül számlát kiállítani
- Tilos AFK-val farmolni a pénzt
- Tilos a frakció jump (minimum 2 hétig a frakcióban kell lenned és utána legalább 1 hétig nem
léphetsz be más frakcióba. Ugyan abba a frakcióba pedig 3 hétig. )
- CK és a frakcióból való kirúgás nem mentesít fel a Frakció Jumpra vonatkozó szabályozás alól.
- Tilos lövöldözés közben mentőt hívni / mentősnek a helyszínre érkeznie
- Tilos halott embereket felszedni / felszedetni abban az esetben, ha fejlövést kaptak vagy
létfontosságú szervet talált el a töltény.
- 15,000$ feletti tartozás esetén az adóhatóság / rendőrség az intézkedés alá vont személy
ingóságait lefoglalhatja

- Kötelező a frakció vezetőnek nyilvántartást vezetnie a frakción belüli pénzmozgásokról

3.3

Illegális tevékenységet végző frakciók

Maffiák:
-

Nem rabolhat boltot (kivétel: ékszerüzlet)
Nem készíthet drogot
Nem adhatják el a céges autókat
Nem lehet szövetségben más maffiákkal
Maximum 1 bandával lehet szövetségben, a többi bandával csak kereskedelmi kapcsolata lehet
(szigorúan csak tárgyak / fegyverek értékesítése / beszerzése)

Bandák:
-

Nem rabolhat állami bankot
Nem használhat nagy kaliberű fegyvereket
Nem szövetkezhet más bandákkal
Maximum 1 maffiával lehet szövetségben, a többi maffiával csak kereskedelmi kapcsolata lehet
(szigorúan csak tárgyak / fegyverek értékesítése/beszerzése)
- Kötelező folyamatosan a banda ruhák használata (legalább 2 ruhadarab, ami tartalmazza a banda
színét)
Engedélyezett fegyverek:
- Sima pisztoly
- Banda fegyverek
- Ütő és szúró eszközök (kés, baseball ütő, boxer stb.)
- Nem adhatják el a banda autókat

4.

Hivatalos szervekre vonatkozó szabályzat
4.1

Rendőrség:
4.1.1 A rendvédelmi szerveknek a túszok élete az első, ha a hibájukból meghal 1 túsz, akkor a
helyszínen lévő rendőrök szankciót kapnak a frakciójukon belül [lejjebb kerülnek a
ranglistán / akár elbocsátásban is lehet részük].
4.1.2 A rendvédelmi szervek nem lőhetnek rá kinti rablóra (megfigyelőre sem), mivel ezzel a
rablókat ölésre, lövésre kényszeríthetik és így a túszok élete is kockáztatva van!
4.1.3 A rendvédelmi szervek nem teljesíthetnek olyan kéréseket, amik a valóságot nem fedik!
(pl.: lőjék le a saját társukat stb.)
4.1.4 Rablás helyszínén csak 2x annyi szögesdrótot lehet lehelyezni, ahány rendőrautó van a
helyszínen! [Maximum 6db – Autónként 2].

4.2

Sheriffség:
4.2.1 A rendvédelmi szerveknek a túszok élete az első, ha a hibájukból meghal 1 túsz, akkor a
helyszínen lévő sheriffek szankciót kapnak a frakciójukon belül [lejjebb kerülnek a ranglistán
/ akár elbocsátásban is lehet részük].
4.2.2 A rendvédelmi szervek nem lőhetnek rá kinti rablóra (megfigyelőre sem), mivel ezzel a
rablókat ölésre, lövésre kényszeríthetik és így a túszok élete is kockáztatva van!
4.2.3 A rendvédelmi szervek nem teljesíthetnek olyan kéréseket, amik a valóságot nem fedik!
(pl.: lőjék le a saját társukat stb.)
4.2.4 Rablás helyszínén csak 2x annyi szögesdrótot lehet lehelyezni, ahány rendőrautó van a
helyszínen! [Maximum 6db – Autónként 2].

4.3

Mentők:
4.3.1 Tilos olyan embert felszedni, akit halálos sebesülés ért!

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

4.4

Egy helyszíni vizsgálat minimum 5 percet vegyen igénybe!
Egy egyszerű műtét minimum 15 percet vegyen igénybe!
Egy összetett műtét legalább 30 percet vegyen igénybe!
A maximális összeg, ami egy számlán szerepelhet az 1240$
Lövöldözésre kivonulni TILOS! Akkor lehet csak kimenni, ha a lövöldözésnek már vége!

Minden legális frakcióra érvényes:
4.4.1 Tilos az illegális tevékenységek végzése [emberölés, korrupció, boltrablás, bankrablás stb.]
4.4.2 A 3.4.1-es pont alól kivételt képeznek a következő cselekedetek: Info korrupció

5.

Rablásszabályzat
5.1 Állami bankhoz az összes egység kimehet, illetve a helikopteres kivonulás is engedélyezett!
5.2 Az állami bankhoz minimum 3 túsz szükséges és a túsz nem vehet részt a rablásban
elkövetőként sem bűntársként!
5.2.1 A boltrabláshoz minimum 1 túsz szükséges és a túsz nem vehet részt a rablásban
elkövetőként sem bűntársként!
5.3.1 A bankrabláshoz, illetve az ékszerbolt rabláshoz minimum 2 túsz szükséges és a túsz nem
vehet részt a rablásban elkövetőként sem bűntársként!
5.3 Amennyiben meghal 1 játékos rablás közben [bármelyik oldalról], az a játékos NEM mehet
vissza a rablás helyszínére, illetve semmilyen információval nem szolgálhat a többiek felé!
5.4 A túszok alku alapot képeznek (pénz / kívánság)! Az alku teljes mértékben IC történik és
mindenki a saját meglátása szerint dönt.
5.5.1 Túszt el lehet vinni, de a rablás ’’végén’’ kötelező élve kirakni a túszt valahol BÁRHOL!
5.5.2 Olyan túszt lehet csak elvinni, akiért nem kértek semmit! (Nem lehet olyat kérni például,
hogy: „Ha lesz egy szögesdrót is vagy követtek, lelövöm rögtön a túszt”.) 4.6 Túszonként
maximum 3000$-t lehet elkérni!
5.5.3 Minden olyan személy mely valamely legális frakció vezetője vagy vezérkarának tagja
azért kérhető maximális összeg 20,000 $.
5.6.1 Az elnökért 50,000$-t lehet elkérni, viszont ott a S.W.A.T. is kimehet a rablásra.
5.7 Bolt rablásnál a rendőrség csak SIMA pisztolyt használhat, illetve sokkolót
5.7.1 Bolt rablásra csak rendőr mehet ki, különleges osztag vagy bevetés osztag NEM
5.7.2 Bankrablásnál engedélyezett a gépfegyverek használata
5.8 A rendőrségnek meg kell győződnie arról, hogy van-e túsz a rablás helyszínén. Ezt CSAK
személyesen lehet kivitelezni, htwt, twt stb használata tilos hozzá!
5.8.1 A túsztárgyalót TILOS túszul ejteni.
5.9.1 Amennyiben túsz van menekülés közben az elkövetőknél, akkor az elkövetőknek
legkésőbb 30 perc elteltével KÖTELEZŐ valahol kirakniuk a túszt!
5.10 Azok az emberek, akik nincsenek illegális frakcióba, azok nem rabolhatnak bankot/állami
bankot, illetve a frakciókon belül is CSAK A MAFFIA rabolhat állami bankot!

6.

Állami munkákra vonatkozó szabályzat
6.1 Tilos a munkajármű magáncélra használása [kivétel: legközelebbi élelmiszer bolt]
6.2 Tilos AFK-olva kivárni az időközönként érkező fizetést
6.3 Tilos visszaélni a munkáddal és ezáltal kihúzni magad egy RP szál alól

7.

Nem Reális Közlekedés (NRK) fogalma
7.1 Nem reális közlekedésnek számít minden olyan közlekedési forma, amelyet a való életben nem
tennél / nem tudnál kivitelezni. Ennek értelmében folyamatosan követned kell a KRESZ
szabályait, elsőbbséget adni, megállni piros lámpáknál, betartani a sebességkorlátozásokat és
rendesen közlekedni minden járművel.
7.2 A járművekkel csak a kijelölt utakon közlekedj vagy ahol IRL is lehetne, például nem fogsz
átvágni egy járdán 100-al, mert, kiszakadna/megsérülne a futóműved. Illetve a hegyoldalon

NEM lehet sportkocsival közlekedni, csak terepjárókkal, quadokkal vagy arra alkalmas
motorokkal.
7.3 A járművel nem közlekedhetsz járdán. (Kivétel: Kerékpár, üldözések)
7.4 Biciklivel nem közlekedhetsz közvetlenül az úton, csak az út szélén. (Ha van járda vagy bicikli
út, akkor inkább azon).
7.5 Biciklivel nem "ugrathatsz" fel más járművekre. (Például: Felugratsz szórakozás céljából a
barátod járművére).
7.6 A repülőkkel a való életnek megfelelő repülési magasságban közlekedhetsz. (Például egy
nagyobb repülővel 1 kilométerre a város felett repülsz | Kivétel kis repülő esetén: városnézés,
rendezvények).
7.7 A repülőgépből sohasem ugorhat ki menet közben a pilóta.
7.8 A repülőgéppel csak a kijelölt kifutópályákon lehet leszállni, tilos ilyen célra alkalmazni
autóutakat vagy mezőket. (Kivétel: Kényszerleszállás)
7.9 Helikopterrel csak is kizárólag a való életnek megfelelő repülési magasságban közlekedhetsz.
7.10 A helikopterből nem ugorhatsz ki menet közben, kivétel, hogyha a helikopter közvetlenül a
föld felett van és nem te vagy a vezető.
7.11 A helikopterrel csak kijelölt leszállóhelyre szállhatsz le közterületen, magánterületen is csak a
való életnek megfelelő szélességű területre.

8.

CK-val kapcsolatos szabályzat
Típusai: Info CK, Részleges CK, Teljes CK

8.1 Info CK
8.1.1 Bármilyen halál esetén / ájulás esetén a karaktered INFO CK-ban részesül és el kell felejtenie
mindent, ami ahhoz a cselekmény szálhoz köthető, aminek a végén meghalt / elájult. Például:
Egy bankrablás után menekülés közben nekimész egy fának és meghalsz (nem látnak el
időben, stb.)
Eredmény: Elfelejted, hogy bankrabláson vettél részt és azt is, hogy üldözés közben
meghaltál, illetve azt is, hogy kik üldöztek. A legutolsó emléked az, hogy terveztétek a rablást,
de hogy utána mi lett, azt nem tudod, hiszen az eszméletedet vesztetted.
Felmerülő kérdések: Ebben az esetben a társaid úgy emlékeznek majd rád, hogy nem indultál
el velük a rablásra valamilyen okból kifolyólag.

8.2 Részleges CK
8.2.1 Ez a fajta CK akkor kerül szóba, amikor a karakteredet kivégzik valamilyen okból kifolyólag.
8.2.2 Ez teljes mértékben kitörli a karaktered emlékezetét és a következőkkel jár: névváltás, skin
megváltoztatása, ruházat megváltoztatása
8.2.3 TILOS ilyenkor újra visszamenni ugyan abba a frakcióba legalább 3 hétig
8.2.4 TILOS bármilyen rokoni vagy kapcsolati dolgokra hivatkozva folytatni a régi rp száladat
8.2.5 Kötelező legalább 2 független admin a helyszínre, illetve meg kell jelölni az érintett
adminokat!
8.2.6 Minimum 2 hét bizonyított RP előzmény mely tartalmazza annak nyomós indokát is (Videó
részletek, melyek alapján a jelen lévő adminok el tudják bírálni a CK érvényességét)
8.2.7. Az új karakter az előző hiteleit valamint nevéhez köthető ingóságait örökli.

8.3 Teljes CK (CSAK A MÁSIK JÁTÉKOS BELEEGYEZÉSÉVEL)
8.3.1 Ez olyan, mint a részleges CK, csak annyiban változik, hogy az értékeid törlésre kerülnek a
szerverről és egy teljesen új karaktert kell regisztrálnod!
8.3.2 Kötelező legalább 1 független admin a helyszínre, illetve meg kell jelölni az érintett admint!

8.3.3. Az új karakter az előző hiteleit örökli.
8.4 Amennyiben nincs fent ADMIN a szerveren, abban az esetben köteles vagy rögzíteni a CK-t és
megjelölni a névváltásnál!

9.

Admingárdára vonatkozó kiegészítés
9.1 Az Admingárda tagjai nem járhatnak el a saját ügyeikben (beleértve a CK-t is).
9.2 Az Admingárda tagjaira a szankciók DUPLÁN érvényesek.
9.3 Az Admingárda tagjai kötelesek a játékosokkal szemben normális és tisztelettudó magatartást
tanúsítani.
9.4. Az adminok/superadminok és többi jogokkal rendelkező személy, admin jogait nem
használhatja IC közben.

10.

Jelentés a szerveren (Segítségkérés)
10.1 Segítséget a /assist paranccsal tudsz kérni
10.2 Próbálj röviden és tömören fogalmazni
10.3 Mindig add meg a tiszteletet az adminoknak, hiszen fordítva is elvárod
10.4 Tilos a névre szóló segítségkérés
10.5 Tilos RP szál közben Admint hívni

A változtatás jogát fenntartjuk!
Kellemes időtöltést és jó játékot kívánunk a Stolen Life szerverein!
Üdvözlettel: Stolen Life Csapata
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