
Koncz Juditot siratják, Ophélie-t keresik 

Szentes - Még nem döntöttek a szentesi Koncz szülık, hogy ügyészséghez 
fordulnak-e 26 éves lányuk rejtélyes eltőnése ügyében. Az apropót a Budapesten 
eltőnt francia diáklány esete adja. 

A 22 éves Ophélie Bretnacher ügyében ugyanis 
emberrablás miatt indítottak nyomozást a hétvégén, 
amivel precedenst teremtett a Legfıbb Ügyészség. A 
döntésben vélhetıen szerepet játszott a nagy 
nemzetközi visszhang.  
 
Koncz Juditot eltőntként, s nem bőncselekmény 
áldozataként tartják nyilván a rendırségen. Lapunkban 
többször megírtuk: a 26 éves nı 2006. július 22-ére 
virradóra tőnt el nyomtalanul szentesi otthonából. Az 
esetet az elsı perctıl fogva közigazgatási eljárás 
keretében vizsgálta a rendırség, pedig voltak olyan 
gyanús körülmények, amelyek a szülık szerint emberrablásra engedtek 
következtetni. A nı például sehová sem ment imádott gyermeke, az akkor még csak 
kétéves Diána nélkül. Mégis azon a napon papucsban, egy fehér alsónemőben és egy 
kék hálóingben indult útnak biciklivel a szentesi Dózsa György utcai házból. A 
kerékpárt azóta sem találták meg. Július 22-én reggelre megdöglött Koncz Judit 
házırzı kutyája. A keverék kuvaszt megmérgezték. Állatkínzás miatt nyomozott is a 
rendırség, de nem találta meg a tettest. Rábukkantak viszont a kertben Judit fél pár 
fülbevalójára. Mindezek miatt érzi úgy mind a mai napig Koncz Józsefné és férje, 
hogy lányuk nem önszántából hagyta el a házat. Az eset után a bíróság Koncz Judit 
élettársának ítélte oda a gyermeket, aki 2006 májusában jött haza Németországból, 
ahol 16 hónapot ült börtönben lopásért. A férfi jelenleg Angliában tartózkodik 
Diánával. 
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Mivel a rendırség állítása szerint Judit eltőnésekor nem merült fel konkrét 
bőncselekményre utaló adat, közigazgatási eljárás keretében vizsgálták az ügyet, 
amit három hónap után megszüntettek. A jogszabályok szerint ugyanis a közigazgatási 
eljárás maximális idıtartama 90 nap, és ha ez eredménytelen, tehát a határidı 
anélkül telik le, hogy nem találnak holttestet, nem derítik fel az eltőnt személy 
tartózkodási helyét, akkor a közigazgatási eljárást meg kell szüntetni. Egy 
névtelenséget kérı szakértı szerint, ha a rendırök büntetıeljárást indítottak volna 
Judit ügyében, más módszereket, akár operatív, titkosszolgálati eszközöket is 
bevethettek volna, amire a közigazgatási eljárás keretében elvileg nincs lehetıség. 
 

Juditról máig sem tud biztosat a szentesi Koncz család. 
Fotó: Karnok Csaba
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Koncz Juditról azóta sincs semmi hír. Csakúgy Ophélie Bretnacherrıl, aki tavaly 
december 4-ére virradóra tőnt el nyomtalanul a fıvárosban, a Lánchíd pesti 
hídfıjénél. A 22 éves francia diáklány eltőnését közigazgatási eljárás keretében 
vizsgálta a rendırség – egészen mostanáig. Ugyanis a Legfıbb Ügyészség – helyt adva 
a szülık jogi képviselıje által benyújtott panasznak – emberrablás miatt indított 
nyomozást a hétvégén Ophélie ügyében. Borbély Zoltán, a Legfıbb Ügyészség 
szóvivıje úgy nyilatkozott: a döntés nem azt jelenti, hogy az emberrablás 
megvalósult volna, hanem azt, teljes bizonyossággal nem állítható, hogy nem történt 
meg. Hozzátette: „ha bármely bőncselekmény megvalósulását teljes bizonyossággal 
kizárni nem lehet, akkor a feljelentés elutasításának nincs helye." Ezzel a döntésével 
precedenst teremtett a Legfıbb Ügyészség. A nyomozás elrendelésével így a francia 
lány eltőnésének körülményei a közigazgatási eljáráshoz képest tovább vizsgálhatók. 
 

Mindketten eltőntek: a szentesi Koncz Juditot nem keresik... 
Fotó: DM/DV-archív
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– Hallottunk a francia lány eltőnésérıl, és az ügyészségi döntésrıl. Megfordult a 
fejemben, hogy nekünk is tovább kellene lépnünk, és a rendırséghez, ügyészséghez 
kellene fordulnunk Judit lányunk rejtélyes eltőnése ügyében, hogy az ı esetében is 
emberrablás miatt rendeljenek el nyomozást – mondta tegnap érdeklıdésünkre Koncz 
Józsefné. A nyugdíjas asszony ugyanakkor félelmének is hangot adott. – Mire jutnánk 
három év után azzal, ha elrendelnék a nyomozást? Megint csak az ideg lenne, úgy 
érzem, összeroppannék – hangsúlyozta az idıs nı, hozzátéve, számára a hatóságok 
hozzáállása sem volt túl biztató az ügyben. Beszélgetésünk végén azért azt mondta, 
továbbra sem tudják megemészteni Judit eltőnését, és természetesen jó lenne az 
országos figyelem, hátha lenne valami új nyom, így nem tartja elképzelhetetlennek, 
hogy ugyanúgy az ügyészséghez fordulnak, mint a francia lány szülei. Addig viszont 
csendesen siratják lányukat, akit örök életre gyászolni fognak. 
 
Koncz Juditot Olaszországban, Ophélie-t Pest belvárosában látták eltőnése után 
 
Koncz Judit eltőnése után elterjedt az a hír, hogy a 26 éves szentesi nı él, mégpedig 
Olaszországban, ahol prostitúcióra kényszerítik. Az információ nem bizonyult 
helytállónak. Ophélie Bretnacher kapcsán két szemtanú állította, hogy január elején 
látott Budapesten egy, a francia diáklányra hasonlító személyt, aki zavartan 
viselkedett, és kéregetett a belvárosban. A párizsi ügyészség azt kérte a magyar 
hatóságoktól, hogy folytassanak keresést Budapest kórházaiban, pszichiátriai ellátó 
helyein, rendelıintézetekben és egyéb beteggondozó helyeken.  

...a francia Ophélie Bretnacher ügyében emberrablás gyanúja miatt nyomoznak. 
Fotó: MTI
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