
SZABÁLYZAT 

A tauriwow.com (továbbiakban üzemeltető) online játékban való részvétel kizárólag jelen 

felhasználási feltételek maradéktalan elfogadásával és betartásával történhet. A regisztrációval illetve 

a játékban való részvétel megkezdésével beleegyezel az alábbi felhasználási feltételekbe, azokat 

magadra nézve kötelezőnek tekinted! A korábbi szabályokat jelen felhasználási feltételek teljes 

mértékben helyettesítik. 

Regisztráció 

A játék és egyéb szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a felhasználó regisztrációja. A 

regisztráció csak természetes személyek által, a hivatalos weboldal regisztrációs felültének 

kitöltésével történhet. Kiskorú személy kizárólag törvényes képviselője kifejezett beleegyezésével 

használhatja az oldalt, regisztrációja elküldésével biztosítja az online játék üzemeltetőjét törvényes 

képviselőjének beleegyezéséről. A regisztrációkor a felhasználónak meg kell adnia felhasználónevét 

és egy, a nevére regisztrált e-mail címet. A választott felhasználónév nem lehet sértő, obszcén, 

félelmet keltő, terméket reklámozó, megtévesztő, nem sértheti harmadik személyek jogait, és nem 

ütközhet a közerkölcsbe. Tilos e-mail vagy webcímek regisztrálása játékosnévként. A felhasználó 

felelősséget vállal a részéről megadott adatok hitelességéért és teljességéért. A felhasználó köteles 

az üzemeltető tudomására hozni minden, a regisztráció keretében megadott adatának, különösen e-

mail címének esetleges jövőbeli változását. A felhasználó köteles felszólításra adatainak valódiságát 

igazolni. A szabályszerű és az üzemeltető által elfogadott és visszaigazolt regisztráció a felhasználót a 

játék üzemeltetője által végzett adatbáziskezelési-szolgáltatás igénybevételére jogosítja fel.  

Csak személyesen! 

A regisztrációt személyesen kell elvégezni, és a játékban is kizárólag személyesen lehet részt venni. 

Minden automatizált megoldás a regisztrációs felület kitöltése érdekében vagy a játék során tilos. A 

játék feltétele, hogy minden egyes utasítás (kattintás, leütés) közvetlenül a regisztrált felhasználótól 

és annak kifejezett akaratából történjen. 

Részvétel a játékban 

Az üzemeltető a játékszervert folyamatosan fejleszti. A felhasználó ennek megfelelően csak a 

mindenkori online játék és egyéb szolgáltatások mindenkori aktuális változatában vehet részt. 

Regisztrált felhasználóknak a játék használata ingyenes, ugyanakkor egyes szolgáltatásokat, vagy 

bizonyos virtuális javakat a felhasználó fizetés ellenében vehet igénybe. A fizetős javak és 

szolgáltatások fajtáiról, különösen a funkcióikra, a megvásárolható hozzáférés időtartamára, a 

fizetendő díj összegére, az elérhető fizetési módokra az adott fizetős javak/szolgáltatások leírásánál 

adunk tájékoztatást. Amennyiben egy kiskorú felhasználó szeretne fizetős szolgáltatást vagy javakat 

igénybe venni, akkor igazolnia kell, hogy a használati díjának megfizetéséhez szükséges pénzügyi 

eszközöket törvényes képviselőjétől kifejezetten erre a célra vagy szabad felhasználásra kapta. Az 

üzemeltető nem jogosult és köteles vizsgálni a felhasználók által megadott adatok valódiságát. 

Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy a felhasználó nem valós adatokat adott meg a regisztráció 

során és erre, vagy esetleges korábban nem közölt kiskorúságára, vagy törvényes képviselője 

belegyezésének hiányára alapozva támaszt visszafizetési igényt az üzemeltetővel szemben a fizetős 



funkció vagy tulajdonság igénybevételével kapcsolatosan, a játék üzemeltetője nem köteles ezen 

igényeknek eleget tenni, a már igénybe vett szolgáltatások ellenértékét visszafizetni. 

A felhasználói fiók 

A szabályos regisztrációval a felhasználó jogosult egy felhasználói fiókot ("account") létrehozni, 

melyet a felhasználó önmaga adminisztrál. A felhasználói fiók bármilyen átadása, átruházása tilos. A 

felhasználói fiók felett kizárólag az azt létrehozó felhasználó rendelkezhet, aki teljeskörűen felel 

annak használatáért. A felhasználói fiókba történő illetéktelen belépés számítástechnikai 

bűncselekménynek minősül, amely nemcsak a felhasználói feltételekbe, hanem törvénybe is ütközik. 

A felhasználói fiókba történő belépéshez, az abban való műveletek végzéséhez szükséges minden 

adat (pl.: e-mail, jelszó) titkos. A titok gazdája a felhasználó, aki köteles ezen adatokat védeni. A 

felhasználó ezen adatokat nem adhatja ki senkinek (azaz sem hozzátartozójának, ismerősének, sem 

más felhasználónak). Az üzemeltető a felhasználó bizonyos adatait a szolgáltatás működtetésének 

céljából eléri és kezeli, a titkos hozzáférési adatait (pl. jelszó, többlépcsős bejelentkeztető kód) 

azonban nem, és nem is kérheti el sem az üzemeltető, sem megbízottja! Amennyiben bárki kéri az 

adatok kiadását, azt meg kell tagadni és haladéktalanul értesíteni az üzemeltetőt. 

Tárgyak gyűjtése a felhasználói fiókban 

A felhasználó jogosult a felhasználói fiókjában elhelyezni a játékban való részvétel során 

szabályszerűen szerzett, vagy a játék hivatalos weboldalán keresztül virtuális fizetőeszköz ellenében 

használatba vehető virtuális tárgyakat (a továbbiakban: tárgyak). Az üzemeltető adatbázis kezelési 

tevékenysége keretében kizárólag ezen tárgyak nyilvántartására vállal kötelezettséget. A felhasználói 

fiókban nyilvántartott tárgyak használatára kizárólag a felhasználói fiókhoz kapcsolódó felhasználó 

jogosult. Ezen felhasználó felel a tárgyak szabályszerű használatáért. Tekintettel a fentiekre, illetve a 

„Felhasználói Fiók” alcím alatt tárgyalt szabályokra, a felhasználó a tárgyak szabálytalan használata, 

vagy esetleges elvesztése esetén nem hivatkozhat arra, hogy más rendelkezett a tárgyak felett. Az 

üzemeltető kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén vállal kötelezettséget arra, hogy a 

felhasználói fiókból esetlegesen hiányzó tárgyak eltűnésével kapcsolatos körülményeket 

nyilvántartásaiban ellenőrizze. Az üzemeltető kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén 

állítja vissza a felhasználói fiókot (és annak tartalmát) a programhibát megelőző, a nyilvántartásnak 

megfelelő állapotra. 

Kredit rendelés 

Tauri Kredit (továbbiakban kredit) rendelése pénzért a honlapon megtalálható általános és alkalmi 

(akciós) árfolyamokon történik. A befizetett összeg ellenszolgáltatása a játék üzemeltetőjének 

adatbázis kezelési tevékenysége. 

A rendelés folyamata: 

1. Hitelkártyás vagy betéti kártyás fizetés esetén az üzemeltető weboldala a felhasználót 
átirányítja a mindenkori szerződött pénzügyi szolgáltató online fizetési felületére, ahol a kért 
kártyaadatok megadása és a kártyához tartozó bankszámla terhelése után a rendszer 
automatikusan jóváírja a felhasználói fiókban az aktuális árfolyamnak megfelelő összegű 
Kreditet. A Bankkártyás fizetési módot kizárólag saját bankkártyával lehet igénybe venni! 



2. Sms fizetés esetén az üzemeltető weboldalán megtalálható szót el kell küldeni az ott 
feltüntetett emelt díjas telefonszámok valamelyikére attól függően, hogy melyik országból, 
illetve melyik mobilszolgáltatótól indul a rendelés, illetve milyen összegű kreditet szeretne 
vásárolni. Az Sms elküldése után amennyiben a mobil szolgáltató meg tudta terhelni a kártyát 
a rendeléskor feltüntetett összeggel, az üzemeltető weboldala a felhasználót válasz Sms-ben 
értesíti a vásárlás sikerességéről a mobil szolgáltatón keresztül. Sikeres vásárlás esetén a 
kredit a Felhasználói fiókban automatikusan jóváírásra kerül. 

3. Emelt díjas hívásos fizetés esetén a felhasználónak fel kell tárcsáznia az országának, 
szolgáltatójának és a választott kredit összegnek megfelelő számot, majd meg kell adnia a 
weboldalon kiírt PIN kódot. Sikeres kódbeütés után a rendszer automatikusan jóváírja a 
kreditet. 

4. Paysafe kártyával vagy az Amerikai Egyesült Államokban vásárolt bizonyos ajándékkártyákkal 
való fizetés során a felhasználó kiválasztja a fedezetként használt valutát és a vásárolni kívánt 
összeget, ami után az üzemeltető weboldala átirányítja őt a paysafecard hivatalos oldalára, 
ahol a paysafe PIN megadásával kezdeményezheti a kártyája terhelését. Ha a felhasználó 
helyesen adta meg a PIN kódot és a kártya terhelése sikeres volt, rendszerünk automatikusan 
jóváírja a kreditet. 

Felhívjuk minden felhasználónk figyelmét, hogy az automatikus kreditjóváírás nem minden esetben 

azonnali, a fizetési szolgáltatótól függően 10-15 percet is igénybe vehet. Ha ennél tovább tart, 

lehetséges, hogy hiba történt a fizetési folyamat során, a fizetési szolgáltató rendszerében, vagy az 

üzemeltető rendszerében. Ilyen esetekben ügyfélszolgálatunk vállalja a hiba kivizsgálását, és ha az 

üzemeltető részéről történt a hiba, annak korrigálását. 

Az üzemeltető a kreditekkel kapcsolatos visszaélésekért, átverésekért, "ál" rendelésekért nem vállal 

felelősséget. 

Vote Kredit 

A Vote Kredit egy alternatív virtuális fizetőeszköz. Vote Kredit a VIP Panel (lásd lejjebb) szavazás 

menüpontjában szerezhető. A felhasználónak lehetősége van harmadik fél által üzemeltetett 

oldalakon szavaznia, ami után Vote Kreditet kap jutalmul. A szavazás menete a következő: 

1. A felhasználó rákattint a menüpontban található linkek valamelyikére. 
2. A megnyitott szavazó oldalon hitelesíti magát egy rövid szöveg begépelésével vagy képes 

captchával. 
3. A felhasználó leadja szavazatát a szerverre, ezután a Vote Kredit automatikusan jóváírásra 

kerül. 

A Tauri Kredittel ellentétben a Vote Kredit nem használható fel teljes körűen minden szolgáltatásnál. 

VIP Panel 

A VIP Panel a szolgáltatásokat magába foglaló egységes felület. A felhasználó ezen a felületen tudja 

beváltani, illetve felhasználni az általa birtokolt Kreditet az alábbiakban összefoglalt lehetőségekre. 

VIP Tagság 



A VIP Tagság ára minimum 800 kredit, vásárlása esetén a felhasználó olyan extra kiváltságokat 

szerezhet, melyek nem jelentenek a játék menetében, illetve a játékostársakkal szemben semmiféle 

előnyt, ugyanakkor növelik a felhasználói élményt.  

A VIP tagság előnyei a sima accounttal szemben a következők: 

• Azonnali login sorban állás nélkül 
• Mentési lehetőség a '.save' parancs segítségével 
• Azonnali logout lehetőség 
• Whisper az ellenséges frakció tagjainak 
• Whisperek engedélyezése/tiltása a '.whispers [ON|OFF]' parancs segítségével 
• Karakter átnevezés (díja: 800 Tauri Kredit, vagy 800 Vote Kredit) 
• Karakter áthelyezés (másik VIP accountra) (díja: 800 Tauri Kredit, vagy 800 Vote Kredit) 
• Karakter visszaállítás (díja: minimum 200 kredit, lásd „Karakter Visszaállítás”) 
• Karakter testreszabás (kiválaszthatod a kinézeted hasonlóan, mint mikor új karaktert 

készítesz, díja: 1200 Tauri Kredit, vagy 1200 Vote Kredit) 
• Karakter fajváltás (díja: 2400 Tauri Kredit, vagy 2400 Vote Kredit) 
• Karakter frakcióváltás (díja: 4000/3600 Tauri Kredit, vagy 8000/7200 Vote Kredit, 

szerverenként eltérő lehet) 
• Karakter aukciós ház használata (díja: 800 kredit karakter meghirdetésére, mely hirdetés 

visszavonásakor vagy lejáratakor visszatérítődik) 
• Karakter boost (díja szerverenként eltérő lehet) 
• Lehetőség extra tárgyak vásárlására a VIP Panelen (díja a tárgytól függ) 

VPN (Virtual Private Network) 

Ezzel a szolgáltatással a felhasználó egy titkosított hálózaton keresztül csatlakozhat a 

játékszerverekhez. A szolgáltatás lehetőséget biztos a szerverek elérésére Proxy mögötti hálózatokon 

is. A VPN használatához nem szükséges VIP tagság. 

Karakter Átnevezés 

Ezzel a szolgáltatással a felhasználó megváltoztathatja karaktereinek nevét. A tranzakció mindaddig 

visszavonható, amíg a karakternek nem lett új név megadva. Új név megadása a játékba való belépés 

után történik. A szolgáltatás használatához VIP tagság szükséges.  

Karakter Áthelyezés 

Ezzel a szolgáltatással a felhasználó átruházhatja más felhasználóra karaktereit. A karakter átruházása 

az alábbi módokon történhet: 

• A felhasználó ajándékba adja karakterét, ekkor a célfelhasználónak nem kerül semmilyen 
ellenszolgáltatásba a tranzakció. 

• A felhasználó karaktert kér cserébe. A kért karaktert a tranzakciót indító felhasználó választja 
ki, melyet a célfelhasználónak joga van elfogadni, illetve elutasítani. 

• A felhasználó kreditet kér cserébe. A kért kredit mennyiség jóváhagyásának joga szintén a 
célfelhasználót illeti. 

• A felhasználó kreditet és karaktert is kérhet egy időben. 

A szolgáltatás igénybevételéhez a küldő és az elfogadó félnek is VIP tagság szükséges. 



Karakter visszaállítás 

Ezzel a szolgáltatással a felhasználónak lehetősége van törölt karaktereinek visszaállítására. A 

visszaállítás összege a törlés óta eltelt idő alapján nő. Az árak az alábbiak alapján alakulnak: 

• 1 napnál korábban törölt karakter: 200 Kredit, 
• 3 napnál korábban törölt karakter: 400 Kredit, 
• 60 napnál korábban törölt karakter: 800 Kredit, 
• 60 napnál régebben törölt karakter: 1600 Kredit. 

Amennyiben a visszaállítani kívánt karakter neve megegyezik egy jelenleg is létező karakter nevével, 

a szolgáltatás magában foglalja az átnevezés díját is. A szolgáltatás igénybevételéhez VIP tagság 

szükséges. 

Karakter testreszabás 

Ez a szolgáltatás lehetőséget biztosít a karakter nevének, nemének, vagy akár teljes kinézetének 

megváltoztatására egyidejűleg. A tranzakció mindaddig visszavonható, míg a testreszabás nincs 

véglegesítve, ez a játékba való belépés után történik. A szolgáltatás igénybevételéhez VIP tagság 

szükséges. 

Karakter fajváltás 

Ez a szolgáltatás lehetőséget biztosít a karakter fajának megváltoztatására frakcióján belül (lásd 

frakcióváltás). A tranzakció szintén a játékba való belépés után véglegesíthető, ezután nincs 

lehetőség visszavonásra. A szolgáltatás igénybevételéhez VIP tagság szükséges. 

Karakter frakcióváltás 

Ez a szolgáltatás lehetőséget biztosít a karakter frakciójának megváltozatására. Ez a folyamat a 

karakter kívánt változtatásainak elmentésével véglegesíthető, ezután nincs lehetőség visszavonásra. 

A tranzakcióra az alábbi korlátozások vonatkoznak: 

• A karakter minimum 10-es szintű kell legyen (Death Knight kaszt esetében 60-as). 
• Csak olyan az ellenséges frakciójú fajt választható, amely kompatibilis a karakter kasztjával. 
• A karakter postaládájának üresnek kell lennie. 
• A karakternek nem lehetnek itemjei egyik AH-ban (Aukciós ház) sem, és minden levélnek, 

amely onnan jönne, meg kell érkeznie, majd azokat a postaládából el kell távolítania. 
• A karakter nem lehet Arena Team kapitánya vagy Guild (klán) tagja. 
• A karakternél csak kisebb mennyiségű gold lehet, pontosabban:  

o 30-as szintig maximum 300 gold 
o 50-es szintig maximum 1000 gold 
o 69-es szintig maximum 5000 gold 
o 80-as szintig maximum 20000 gold 
o 80-as szint felett maximum 50000 gold 

A szolgáltatás igénybevétele során az alábbi változások mennek végbe: 



• A karakter neve megváltoztatható, de nem kötelező. 
• A karakter mountjai kicserélődnek az új frakciójának mountjaira. 
• A karakter achievementjei átkonvertálódnak az új frakciójának megfelelő változatukra. 
• A karakter itemjei átkonvertálódnak az új frakciójának megfelelő változatukra. 
• A karakter title-jei átkonvertálódnak az új frakciójának megfelelő változatukra. 
• A karakter eredeti fajához tartozó reputation kicserélődik az új fajához tartozó reputationnel. 

A többi átkonvertálódnak az új frakciójának megfelelő változatára. 
• A karakter kész questjei nem változnak, de az éppen folyamatban lévő questek törlésre 

kerülnek. 
• A minipetek, petek nem változnak. 
• A karakter taxi pontjai törlésre kerülnek, és megkapja az új frakciójának és szintjének 

megfelelő taxi pontokat (így értelemszerűen az aktuális maximális szinten mindet). 
• A karakter honor és arena pontjai nem változnak. 
• A karakter friend és ignore listje törlése kerül. 
• A karakter frakciósepcifikus spelljei (Teleport: Orgrimmar, Heroism, stb.) az új frakciójának 

megfelelő változatukra cserélődnek. 
• Az Argent Tournamenttel kapcsolatos Itemek/Questek/Achievmentek/Reputation törlésre 

kerülnek. 
• A karakter automatikusan az új fajának fővárosába kerül. 

Előfordulhatnak esetleges fajspecifikus questek, amelyek eltávolítása/cseréje akár item, title vagy 

achivement változással is járhat. Mindemellett értelemszerűen a folyamatban lévő questek itemei 

eltűnnek (a questekkel együtt). 

Karakter aukciós ház 

Ez a szolgáltatás lehetőséget biztosít karakterek meghirdetésére minden VIP játékos számára 

látható, könnyen kereshető módon, a hirdető által megállapított eladási áron. A meghirdetés 

költsége csak akkor vonódik le véglegesen a hirdetőtől, ha az aukcióját megvásárolja valaki. 

Ehhez a szolgáltatáshoz VIP tagség szükséges. 

Karakter boost 

Ez a szolgáltatás az egyes szerverek típusától függően eltérő lehet, illetve az ára is változhat. 

Megvásárlás után a felhasználó az adott szerverre belépés után választhatja ki a boostolni 

kívánt karaktert, mely a folyamat végén megkapja a boost szolgáltatás információs oldalán 

listázott összes játékbeli képességet és felszerelést. Ez a szolgáltatás a karakter kiválasztása 

után NEM VISSZAVONHATÓ. Kérjük minden felhasználónkat, hogy nagyon figyelmesen 

olvassák el a boost szolgáltatás leírását azon a szerveren, ahova venni akarják. Ehhez a 

szolgáltatáshoz VIP tagség szükséges. 

Item visszaállítás 

Ezzel a szolgáltatással a felhasználó visszaállíthatja karaktereinek törölt itemjeit (tárgyait). A 

szolgáltatás feltételei a következők: 

• Csak az elmúlt 60 napban törölt tárgyak állíthatóak vissza. 
• Nem minden tárgy állítható vissza. 
• Amennyiben a felhasználó rendelkezik VIP tagsággal, havonta 10 itemet állíthat vissza. 

Ellenkező esetben havonta 5 visszaállításra van lehetősége. 



A tranzakció nem visszavonható. 

Goldküldés 

Ezzel a szolgáltatással a felhasználó goldot küldhet egy megadott karakterétől egy más játékos adott 

karakterének Kreditért cserébe. A kért kredit jóváhagyásának, illetve elutasításának joga a 

célfelhasználót illeti. A tranzakció mindaddig visszavonható, amíg a célfelhasználó nem döntött 

elfogadási szándékáról. A szolgáltatás igénybevételéhez VIP tagság szükséges, elfogadásához azonban 

nem. 

Goldkérés 

Ezzel a szolgáltatással a felhasználó goldot kérhet egy megadott karaktere számára, egy más játékos 

adott karakterétől Kreditért cserébe. A kért gold, és az érte kapott Kredit mennyiségéről a 

célfelhasználó dönthet. A tranzakció mindaddig visszavonható, míg a célfelhasználó nem döntött 

elfogadási szándékáról. A szolgáltatás igénybevételéhez VIP tagság szükséges, elfogadásához azonban 

nem. 

Kredit küldés 

Ezzel a szolgáltatással a felhasználónak lehetősége van kreditet küldeni más felhasználó számára. A 

tranzakció mindaddig visszavonható, míg az elfogadás meg nem történik a célfelhasználó részéről. A 

szolgáltatás igénybevételéhez VIP tagság szükséges, elfogadásához azonban nem. 

Item vásárlás 

A szolgáltatás segítségével a felhasználó különböző tárgyakat vásárolhat karakterei számára. Ezek a 

tárgyak semmilyen előnyben nem részesítik a karaktert, pusztán kozmetikai célt szolgálnak, például 

mountok, petek, tabardok, stb. A szolgáltatás igénybevételéhez VIP tagság szükséges, azonban a 

megvásárolt tárgyak használhatóak maradnak lejárt VIP tagsággal is. 

Evermoon migráció 

A szolgáltatás segítségével a felhasználó a játékbeli karaktereit mozgathatja Evermoon és Tauri 

játékszerverek (realmek) között. A szolgáltatás felhasználói fiókonként kétszer ingyenesen vehető 

igénybe, utána egy jelképes 200 kredites költséggel. Egy karakter 7 naponta egyszer helyezhető át 

egyik realmről a másikra. A szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges VIP tagság. 

Guild átnevezés 

Ezzel a szolgáltatással a felhasználónak lehetősége van klánját átnevezni, amennyiben a karakter a 

klán vezetője. A szolgáltatás igénybevételéhez VIP tagság szükséges. 

Guild frakcióváltás 

Ezzel a szolgáltatással a guild vezetőjének lehetősége van csoportos, kedvezményes frakcióváltást 

kezdeményezni, melyet a guildnek a vezető által választott tagjai a saját felhasználói fiókjukban 

elfogathatnak és kifizethetnek. A szolgáltatás igénybevételéhez a guild vezetőjének és az általa 



kiválasztott tagoknak is rendelkeznie kell VIP tagsággal. A szolgáltatás ára a kiválasztott tagok 

számától függően változik, a díjszabásról és a szükséges taglétszámról bővebben a szolgáltatás 

információs oldalán tudnak a felhasználók tájékozódni. 

WotLK karakter klónozása 

Ezzel a szolgáltatással a felhasználónak lehetősége van az újabb játékszerver verziót használó Tauri, 

Warriors of Darkness, és Reborn szervereken lévő karaktereit a (régebbi verziójú) Burning Blade 

szerverre klónozni, amennyiben nem szeretne élni az újabb verziójú szerverek által nyújtott 

újdonságokkal, és lehetőségekkel. A kiválasztott karakterek 2014. július 2-án elmentett állapot szerint 

kerülnek másolásra. Az első klónozás ingyenes, minden további klónozás 400 kreditbe kerül. A 

tranzakció nem visszavonható. 

Kockázatvállalás 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a játék használata ugyanazokat a kockázatokat rejti magában, 

mint az online játékok és az ezzel azonos elven működő egyéb alkalmazások, vagy az Internet 

használata általában. A játék üzemeltetőjének nem feladata ezen kockázatokról való tájékoztatás. A 

felhasználó a kockázatokról tájékozódik és vállalja azokat. A felhasználó a felhasználói fiókját, vagy 

bármely hardverét és szoftverét ért külső behatás esetén nem hivatkozhat az ezzel kapcsolatos 

tájékozatlanságára, illetőleg a játék üzemeltetőjének mulasztására. A fentiek alapján a játék 

üzemeltetőjének nem áll módjában az esetleges felhasználói figyelmetlenséggel, szabálytalan vagy 

törvénytelen eszközökkel a felhasználói fiókban okozott, vélt vagy valós károkat megtéríteni, 

orvosolni, vagy a felhasználói fiók korábbi tartalmát visszaállítani. 

Tájékoztatási kötelesség 

Minden felhasználó köteles minden külső, vagy annak tűnő szabálytalan behatást az üzemeltetőnek 

jelezni annak érdekében, hogy az üzemeltető megtegye a szükséges lépéseket, hogy ezzel magát, 

illetve más felhasználókat az esetleges negatív következményektől megóvjon. A bejelentések alapján 

az üzemeltető lehetőségeihez mérten intézkedik a játékot vagy a felhasználói fiókokat ténylegesen 

veszélyeztető behatások törvényes eszközökkel történő megszüntetéséről. Az üzemeltető jogosult a 

felhasználók által közzétett tartalmakat ellenőrizni, a törvénysértő, vagy gyanús tartalmakat törölni, 

de nincs lehetősége az ilyen tartalmak folyamatos ellenőrzésére. Amennyiben a felhasználó 

vélhetően törvénysértő tartalmat észlel, köteles ezt jelezni az üzemeltető részére. 

A felhasználó jogosultságának átmeneti korlátozása, a 

játék elérhetősége 

Amennyiben az üzemeltető bármely, a felhasználóval, illetőleg a játék egészével kapcsolatban 

visszaélésre utaló adatokkal rendelkezik, jogosult a felhasználó hozzáférését, a játék egyes funkcióit 

vagy a játék hivatalos weboldalának elérését átmenetileg korlátozni. A felhasználó hozzáférésének 

korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről. Az 

üzemeltető a fentieken túl törekszik a játék non-stop üzemeltetésére, de azt garantálni nem tudja. 

Általános és viselkedési szabályok a játék használata során 



1. A játék során hivatalos nyelv:  
o Tauri: Magyar, Angol 
o Evermoon: Angol 
o WoD: Magyar, Angol 
o Crystalsong WotLK: Angol és Magyar külön csatornákkal. 

2. Tilos bármely módon megsérteni más játékosoknak a játékhoz, illetve a játék élvezéséhez 
való jogát. 

3. Tilos adminisztrátoroktól pénzt, itemeket, karaktert, vagy bármilyen játékbeli vagy VIP 
Panelhez tartozó szolgáltatást kérni. 

4. A fejlesztőknek, adminisztrátoroknak nem áll módjukban játékon belül feltett kérdésekre 
válaszolni, ezért tilos őket bármilyen problémával játékon belül keresni. 

5. Tilos a játékban esetlegesen meglévő hibát kihasználni, vagy azt másokkal szemben 
felhasználni. A felhasználó köteles a hibákat, illetve problémákat jelenteni az alábbi helyeken:  

1. Tauri Fórum: community.tauriwow.com 
2. Emailben: info@tauri.hu 
3. Tauri Bug Tracker (játékmenetet érintő hibák jelentésére): bug.tauriwow.com 
4. Tauri iRC: chat.tauriwow.com (chat) 

6. Játékon belül tilos az alábbi, csalásnak minősíthető tevékenységek folytatása:  
0. „Honorfarmolás”: játékosok egymás elleni harca előre megbeszélt módon, leszögezett 

végkimenetellel. 
1. „Wintrade”: játékosok egymás elleni ranked meccsei (Aréna, Rated Battleground) 

előre leszögezett végkimenetellel. 
2. Bármilyen szerencsejáték. 
3. Más játékostársak játékélményének játékba nem illő módon történő 

ellehetetlenítése, zavarása, hátráltatása. 
4. Közös loothoz tartozó itemek jogtalan eltulajdonítása (ninjázás). 
5. Különböző meghívók árusítása, cserélése. 
6. Más Taurin kívüli szolgáltatás vagy szerverek hirdetése. 
7. Tauri szolgáltatásain belüli eszmei értékek vagy szolgáltatások (pl. account, karakter, 

kredit, gold, item, boost, stb.) bármilyen más, Taurihoz nem köthető javakra való 
cseréje. 

8. „Multiboxing” (egy játékos belépése egyszerre több karakterrel): csak 5 karakterig 
megengedett, kizárólag fejlődés céljából. Minden más helyzetben tilos, ami a 
játékosok csoportos együttműködését igényelheti, kivéve, ha a játékostársak ebbe 
egyöntetűen beleegyeznek. PvP-ben (játékos játékos elleni harc) teljes mértékben 
tilos. 

9. Tilos a csoportosan játszott tartalmak során a csapat együttműködésének szándékos 
akadályozása, játékbeli céljainak ellehetetlenítése, PvP helyzetekben az ellenfél 
csapat szándékos segítése. 

10. Tilos játékon belül és a weboldalon keresztül más játékos társad átverése, szándékos 
megkárosítása trade (kereskedés) útján. (Pl: félig teljesített tranzakció, trade-től való 
elállás esetén nem visszatéritett item vagy gold, stb.) Ezen felül tilos más játékos 
megtévesztése, hamis információkra alapuló üzleti ajánlattétel, hirdetés, vagy más 
játékos előzetes megállapodástól való gondatlan eltérésével visszaélő, azt 
szándékosan kihasználó nyerészkedés. 

11. Tilos olyan tárgyak eltulajdonítása, melyeket az eredeti tulajdonos célzottan más 
személynek szánt hozzáférhetővé tenni (pl. levélben, trade ablakban, guild bankban), 
és önhibájából vagy azon kívül fértél hozzá harmadik személyként. 

7. Tilos sértő, trágár, obszcén, gyűlölködő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes, vagy gyermekek 
és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető kifejezéseket használni a játék során. 

8. Ne „spamelj”. Ez azt jelenti hogy, ne küldj kéretlen üzeneteket tömegesen vagy 
rendszeresen. 

http://community.tauriwow.com/
mailto:info@tauri.hu
http://bug.tauriwow.com/
https://chat.tauriwow.com/


9. Kezdő játékostársaidat segítsd, tudatlanságukat ne használd ki. 
10. Légy barátságos és sportszerű játékostársaiddal! 
11. Tilos bármilyen ajánlattétel vagy felhívás felhasználói fiók adásvételére bármely valós vagy 

virtuális fizetőeszközért. 
12. Tilos értelmetlen karaktersorokat küldeni, vagy a szükségesnél hosszabb szöveggel terhelni a 

játék erőforrásait. 
13. Tilos bármely személyes vagy felhasználói adat nyilvánosságra hozása a játék során, vagy 

bárki felhívása ezen adatok nyilvánosságra hozására. 
14. Tilos a játék használata közben minden olyan alkalmazás futtatása, használata, amely a 

weboldal vagy a játék működését veszélyezteti vagy zavarja. 
15. Tilos a felhasználónak hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a felhasználó nem 

jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely nem 
akadályozza a többi felhasználót. Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a 
címzettek hardverét vagy szoftverét befolyásolhatják, szintén tilos. 

16. A játék használata olyan szolgáltatásokon keresztül, amelyek nem teszik láthatóvá az IP címet 
tilos. 

17. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folytatása, melyek a játékszerver 
erőforrásainak túlzott terhelését vonhatják maguk után. A felhasználó számára tilos a 
játékkal kapcsolatos tartalmak blokkolása, felülírása, vagy módosítása, illetőleg bárminemű, a 
játékba történő zavaró beavatkozás. 

18. Tilos olyan szkriptek és részben vagy egészben automatizált programok (bármilyen bot) 
használata, melyek a felhasználónak a többi játékossal szemben előnyt biztosítanak. 

Ha az üzemeltető tudomására jut, hogy egy felhasználó a fent felsorolt tevékenységekben 

ugyan saját maga nem vett részt, de más játékosok által végzett szabálysértő tevékenységből 

közvetve aránytalan (a játék egyensúlyát veszélyeztető) mértékben profitált, az üzemeltető 

fenntartja magának a jogot, hogy - a felhasználó értesítése mellett - a szabálysértő 

tevékenységek következményeként szerzett javakat vagy elért eredményeket a felhasználótól 

részben vagy egészében eltávolíthatja, illetve a felhasználói fiókját visszaállíthatja egy 

korábbi állapotára, a játék egyensúlyát és az ártatlannak vélt felhasználó érdekeit figyelembe 

véve. Ha erről a felhasználóról később bebizonyosodik, hogy mégis aktívan részt vett a 

kérdéses szabálysértő tevékenységben, és együttműködött az előnyszerzését lehetővé tevő 

felhasználókkal, a megtörtént törlés vagy visszaállítás ténye nem mentesíti az esetleges egyéb 

szankciók alól. 

Chatszabályzat 

Jelen chatszabályzat érvényes a játék beépített chatjén bárhol, a Tauri fórumain, valamint a Tauri iRC-

n (irc.tauri.hu) és minden egyéb, a Tauri által üzemeltetett publikus kommunikációs platformon. 

• Tilos az üzemeltető, adminisztrátor, moderátor, "game master", és egyéb, az üzemeltető 
alkalmazásában álló személyek vagy közeli ismerőseik megszemélyesítése, nevükkel való 
visszaélés, alátámaszthatatlan hivatkozás az üzemeltetőre, illetve más játékosok fenyegetése 
üzemeltetői szankcióval vélt vagy valós szabálysértéseikért. 

• Tartsd be a netikettet és mellőzd a káromkodást, más sértegetését. 
• Tilos más WoW szerver reklámozása. 
• Tilos más weboldalak, webes szolgáltatások, pornográf, rasszista, fasiszta és egyéb jó ízlést 

sértő tartalmak reklámozása, linkelése. 
• Tilos csalással, jogtalan előnyszerzéssel, tiltott szoftverekkel kapcsolatos anyagok hirdetése, 

megosztása. 



• Tilos a chat használatában a többi játékost megzavarni, a kommunikációt ellehetetleníteni 
(pl.: chatflood). 

• Tilos bármilyen módszerrel (macro, addon) a chaten a normáltól eltérő színezéssel írni. 
• Tilos a chatet kihasználva különböző addonok és egyéb segédeszközök használatával a másik 

játékos élményét zavaró tevékenységet folytatni. 
• Szervereink és a hozzájuk kapcsolódó beszélgető platformok nem a megfelelő helyek a 

társadalmat polarizáló politikai kérdések megvitatására. Arra törekszünk, hogy egyensúlyt 
tartsunk a felhasználó szólásszabadsága és annak biztosítása között, hogy mindenki jól érezze 
magát nálunk. Ez azt jelenti, hogy a politikai megjegyzéseket eltávolíthatjuk a nem kívánt 
kellemetlenségek elkerülése miatt és a mindenki számára biztonságos, nyugalmas 
kikapcsolódást biztosító közeg fenntartása érdekében. 

• Ön továbbá kijelenti és szavatolja, hogy nem fog felhasználni vagy közölni olyan tartalmat / 
véleményt, amely jogellenes, kínzó, rágalmazó, obszcén, más személy magánéletét vagy 
személyes adatait sértő, fenyegető, zaklató, gyűlöletkeltő, rasszista, vagy egyéb módon 
kifogásolható, felzaklató vagy ízléstelen. 

Szankciók 

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot egyrészt, hogy megítélje, hogy a felhasználó viselkedése 

adott esetben beleütközik-e a Felhasználási feltételekbe, másrészt, hogy kiválassza és alkalmazza a 

szabályszegés súlyával arányos szankciót vagy szankciókat. 

Ezek lehetnek: 

1. A felhasználó figyelmeztetése. 
2. A felhasználó bizonyos játékbeli jogainak (pl. chathasználat) korlátozása, illetve az 

üzemeltető által működtetett kommunikációs platformok használatának korlátozása. 
3. A felhasználói fiókban szabálytalanul gyűjtött virtuális javak, illetve szabálytalanul elért 

eredmények elvétele. 
4. A felhasználó játékból történő átmeneti vagy végleges kizárása. 
5. Felhasználó végleges tiltása az adott IP címekről vagy IP cím tartományból érkező 

adatforgalmak tekintetében. 

Támogatás 

A felhasználói fiókkal kapcsolatos bármely észrevétel, panasz a felhasználói fiókhoz tartozó, a 

regisztrációkor megadott e-mail címről küldhető. Az üzemeltető kizárólag ezen a módokon küldött 

észrevételekre reagál, nyújt támogatást, melyet kizárólag a regisztráció során megadott e-mail címre 

küldd el 72 órán belül. Más címekről küldött, a felhasználói fiókokkal kapcsolatos észrevételeket a 

játék üzemeltetője nem kezel még abban az esetben sem, ha az üzenetet ugyanaz a személy küldi, aki 

a felhasználói fiók feletti rendelkezésre jogosult. 

A Felhasználói fiók megszüntetése 

A felhasználó kérésére az üzemeltető köteles a Felhasználói fiókot megszüntetni. A felhasználói fiók 

törlésével a fiók felhasználó általi elérhetősége véglegesen megszűnik, de a felhasználó adatai 

nyilvántartásunkban minőségbiztosítási okból illetve hatósági adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítése érdekében megőrzésre kerülnek az adatkezelésről szóló fejezet szabályai szerint. Az 



üzemeltető jogosult azon Felhasználók és Felhasználói fiókok törlésére, amelyekbe 90 napon túl nem 

léptek be a játékba.  

Adatkezelés-Adatvédelem 

Az adatvédelmi nyilatkozatunk az alábbi linken 

olvasható: https://tauriwow.com/files/tauri_adatkezeles_2020_1.pdf 

Céginformációk 

• Név: Tauri Network Kft 
• Székhely: 6239 Császártöltés, Dózsa György utca 17 
• Telephely: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 19 4/1 
• Honlap: http://tauri.hu 
• Postacím: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 19 4/1 
• Telefonszám: +36-25/742-472 
• E-mail cím: info@tauri.hu 
• Adószám: 14899566-2-03 
• Cégjegyzékszám: 03-09-118784  

Záró rendelkezések 

Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek megváltoztatására. Amennyiben a 

jelen felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése érvényét veszti és/vagy ellentmond a törvényi 

szabályozásnak, az nem érinti a felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az 

érvénytelen rendelkezést a szerződő felek egymással való egyetértésben olyan rendelkezéssel 

helyettesítik, amely gazdasági értelemben és céljában az érvénytelen rendelkezéshez jogszerűen a 

leginkább hasonlít. A fenti szabályozás hiányosságok esetén megfelelően érvényes. 

Utolsó módosítás: 2021. november 19. 15:13 
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