A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nomenclator Bizottsága (MME NB) által az alábbi,
Magyarországon ritkán vagy csak alkalmilag megjelenő madárfajok (IOC World Bird List 11.2-es verzió
alapján)
előfordulási adatai hitelesítendők
Érvényes: 2022. január 1.-től
Rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus)
Vetési lúd (Anser fabalis)
Kis hattyú (Cygnus columbianus)
Kékszárnyú réce (Spatula discors)
Álarcos réce (Mareca americana)
Zöldszárnyú réce (Anas carolinensis)
Márványos réce (Marmaronetta angustirostris)
Örvös réce (Aythya collaris)
Búbos réce (Aythya affinis)
Cifra pehelyréce (Somateria spectabilis)
Steller-pehelyréce (Polysticta stelleri)
Halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis)
Kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala)
Siketfajd (Tetrao urogallus)
Nyírfajd (Lyurus tetrix)
Reznek (Tetrax tetrax)
Pettyes kakukk (Clamator glandarius)
Talpastyúk (Syrrhaptes paradoxus)
Barnahasú pusztaityúk (Pterocles exustus)
Havasi sarlósfecske (Tachymarptis melba)
Halvány sarlósfecske (Apus pallidus)
Keleti gerle (Streptopelia orientalis)
Törpevízicsibe (Zapornia pusilla)
Szürkefejű kékfú (Porphyrio poliocephalus)
Pártásdaru (Grus virgo)
Rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus)
Tüskés bíbic (Vanellus spinosus)
Lilebíbic (Vanellus gregarius)
Fehérfarkú lilebíbic (Vanellus leucurus)
Ázsiai pettyeslile (Pluvialis fulva)
Amerikai pettyeslile (Pluvialis dominica)
Ékfarkú lile (Charadrius vociferus)
Sivatagi lile (Charadrius leschenaultii)
Sztyeppi lile (Charadrius asiaticus)
Hosszúfarkú cankó (Bartramia longicauda)
Vékonycsőrű póling (Numenius tenuirostris)
Hegyesfarkú partfutó (Calidris acuminuta)
Töcspartfutó (Calidris himantopus)
Tengeri partfutó (Calidris maritima)
Baird-partfutó (Calidris bairdii)
Bonaparte-partfutó (Calidris fuscicollis)
Cankópartfutó (Calidris subruficollis)
Vándorpartfutó (Calidris melanotos)
Kis partfutó (Calidris pusilla)
Hosszúcsőrű cankógoda (Limnodromus scolopaceus)
Terekcankó (Xenus cinereus)
Wilson-víztaposó (Phalaropus tricolor)
Laposcsőrű víztaposó (Phalaropus fulicarius)
Sárgalábú cankó (Tringa flavipes)
Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni)
Csüllő (Rissa tridactyla)
Fecskesirály (Xema sabini)
Vékonycsőrű sirály (Croicephalus genei)
Bonaparte sirály (Croicocephalus bonaparte)
Prérisirály (Leucophaeus pipixcan)
Korallsirály (Icthyaetus audouinii)
Halászsirály (Ichthyaetus ichthyaetus)
Gyűrűscsőrű sirály (Larus delawarensis)
Dolmányos sirály (Larus marinus)
Jeges sirály (Larus hyperboreus)
Sarki sirály (Larus glaucoides)
Kenti csér (Thalasseus sandvicensis)
Sarki csér (Sterna paradisaea)
Nagy halfarkas (Stercorarius skua)
Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus)
Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus)
Nyílfarkú halfarkas (Stercorarius longicaudus)
Alka (Alca torda)
Lunda (Fratercula arctica)
Jeges búvár (Gavia immer)
Fehércsőrű búvár (Gavia adamsii)
Kínai üstökösgém (Ardeola bacchus)
Zátonykócsag (Egretta gularis)
Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus)

Borzas gödény (Pelecanus crispus)
Kuhi (Elanus caeruleus)
Dögkeselyű (Neophron percnopterus)
Fakó keselyű (Gyps fulvus)
Barátkeselyű (Aegypius monachus)
Törpesas (Hieraaetus pennatus)
Pusztai sas (Aquila nipalensis)
Héjasas (Aquila fasciata)
Kis héja (Accipiter brevipes)
Gatyáskuvik (Aegolius funereus)
Hóbagoly (Bubo scandiacus)
Karvalybagoly (Surnia ulula)
Zöld gyurgyalag (Merops persicus)
Fehérkarmú vércse (Falco naumanni)
Amuri vércse (Falco amurensis)
Eleonóra-sólyom (Falco eleonorae)
Vörösfejű gébics (Lanius senator)
Havasi varjú (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Havasi csóka (Pyrrhocorax graculus)
Lazúrcinege (Parus cyaneus)
Havasi fülespacsirta (Eremophila alpestris)
Szikipacsirta (Calandrella brachydactyla)
Kalandrapacsirta (Melanocorypha calandra)
Szirtifecske (Ptyonoprogne rupestris)
Vörhenyes fecske (Cecropis daurica)
Berki poszáta (Cettia cetti)
Bonelli-füzike (Phylloscopus bonelli)
Himalájai füzike (Phylloscopus humei)
Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus)
Királyfüzike (Phylloscopus proregulus)
Vastagcsőrű füzike (Phylloscopus schwarzi)
Barna füzike (Phylloscopus fuscatus)
Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola)
Rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola)
Berki nádiposzáta (Acrocephalus dumetorum)
Kis geze (Iduna caligata)
Déli geze (Hippolais polyglotta)
Szuharbújó (Cisticola juncidis)
Kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala)
Bajszos poszáta (Sylvia cantillans)
Feketetorkú rigó (Turdus atrogularis)
Naumann rigó (Turdus naumanni)
Kékfarkú (Tarsiger cyanurus)
Kövirigó (Monticola saxatilis)
Kék kövirigó (Monticola solitarius)
Pusztai hantmadár (Oenanthe isabellina)
Sivatagi hantmadár (Oenanthe deserti)
Déli hantmadár (Oenanthe hispanica)
Apácahantmadár (Oenanthe pleschanka)
Szibériai szürkebegy (Prunella montanella)
Feketetorkú szürkebegy (Prunella atrogularis)
Citrombillegető (Motacilla citreola)
Sarkantyús pityer (Anthus richardi)
Parti pityer (Anthus petrosus)
Berki veréb (Passer hispaniolensis)
Havasi pinty (Montifringilla nivalis)
Nagy pirók (Pinicola enucleator)
Trombitás sivatagipinty (Bucanetes githagineus)
Rózsás pirók (Carpodacus roseus)
Szürke zsezse (Acanthis hornemanni)
Szalagos keresztcsőrű (Loxia leucoptera)
Fenyősármány (Emberiza leucocephalos)
Kerti sármány (Emberiza hortulana)
Sövénysármány (Emberiza cirlus)
Törpesármány (Emberiza pusilla)
Erdei sármány (Emberiza rustica)

Az MME NB által az alábbi, Magyarországon ritkán vagy csak alkalmilag megjelenő
alfajok előfordulási adatai hitelesítendők
Branta bernicla hrota
Accipiter gentilis buteoides
Buteo buteo vulpinus
Haematopus ostralegus ostralegus
Larus fuscus heuglini
Dendrocopos major major
Alauda arvensis dulcivox
Motacilla alba yarrellii
Motacilla flava cinereocapilla
Luscinia svecica svecica
Turdus torquatus torquatus

Remiz pendulinus caspius
Lanius excubitor homeyeri
Garrulus glandarius albipectus
Corvus monedula spermologus
Corvus cornix sharpii
Plectrophenax nivalis vlasowae
Emberiza schoeniclus intermedia
Emberiza schoeniclus tschusii

Az MME NB által hitelesítendő további adatok
 Minden olyan szabadban előfordult madárfaj vagy alfaj egyede, ami Magyarországon még hitelesítetten nem fordult elő.
 Minden olyan 1) természetes, 2) valószínűsíthetően természetes vagy 3) önmagát fenntartani képes, de nem természetes
állományból származó madárfaj vagy alfaj egyede, ami bizonyíthatóan az ország területén került fogságba és előzőleg még
nem fordult elő hitelesítetten Magyarországon.
 2012. január 1-jétől azon madárfajok és alfajok első fészkelése, amelyek 1976.01.01. óta (az 1984-es névjegyzék
kéziratának lezárása után) nem költöttek Magyarország mai területén. A hitelesítendő listán szereplő fajoknak viszont az
összes fészkelése leírás köteles! 2019-ig a hitelesítettség és fészkelés ténye az első magyar madáratlaszból (Szép T.,Csörgő
T.,Halmos G.,Lovászi P.,Nagy K. & Schmidt A.(szerk):2021. Magyarország Madáratlasza.- Agrárminisztérium, Magyar
Madártani
és
Természetvédelmi
Egyesület,
Budapest),
és
az
azóta
kiadott
éves
jelentésekből
(http://www.birding.hu/eves_jelentesek.html ) együttesen állapítható meg.
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