
Koncz Judit-ügy: nem akarják halottá 
nyilváníttatni a lányukat 

Szentes - Napra pontosan öt éve tőnt el rejtélyes körülmények között szentesi 
otthonából Koncz Judit, akirıl azóta semmi hír. Bár a jogszabály ennyi idı 
elteltével lehetıséget ad rá, a szülık nem akarják halottá nyilváníttatni a 
lányukat. 

– Azt hittük, ahogy telik az idı, könnyebb lesz 
elviselni a lányunk hiányát, de egyre nehezebb – 
mondta könnyeivel küszködve Koncz József és 
felesége, akinek a lánya 2006. július 21-érıl 22-ére 
virradóra tőnt el rejtélyes körülmények között 
szentesi, Dózsa György utcai otthonából. Öt éve 
semmit sem tudnak a gyermekükrıl. „Az eltőnéssel 
kapcsolatban a rendırség által korábban elmondottak 
az irányadók, jelenleg nincs olyan új körülmény, amit 
meg akarunk osztani a közvéleménnyel" – 
tájékoztatott a rendırség, amely korábban úgy 
nyilatkozott: minden követ megmozgatott Koncz 
Judit ügyében, akinek az eltőnését az elsı perctıl fogva közigazgatási eljárás 
keretében vizsgálták. Pedig sokak szerint olyan gyanús dolgok voltak az esetnél, 
amelyek bőncselekményre, emberrablásra engedtek következtetni. 
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Koncz Judit eltőnése valódi X-akta. Érthetetlen és életszerőtlen, hogy a 26 éves nı 
éjszakára magára hagyta imádott kétéves kislányát, s hátat fordított gyermekének, 
szüleinek, akik ugyanabban az utcában éltek, élnek. Felettébb furcsa, hogy Judit még 
az eltőnése elıtt, július 21-én délután elment fodrászhoz, majd SMS-t küldött 
élettársának – aki munkája miatt Kecskeméten töltötte az éjszakát – azzal a 
szöveggel, hogy „Jó éjszakát, vigyázz magadra, szeretlek, reggel várunk." Ezután a nı 
elkészítette élettársa egyik kedvenc ételét, a krumplis tésztát, beáztatta a 
mosnivalót, majd a feltételezések szerint július 22-ére virradóra papucsban és 
hálóingben útnak indult biciklivel szentesi otthonából. A kerékpárt azóta sem találták 
meg. Július 22-én reggelre megdöglött Koncz Judit házırzı kutyája. A keverék 
kuvaszt megmérgezték. Megtalálták a kertben a 26 éves nı fél pár fülbevalóját. 
 

Koncz Judit szülei úgy érzik, még mindig van egy pici remény.  
Fotó: Karnok Csaba 
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A titokzatos eltőnésrıl a Zsaru Magazin is faggatta a rendırséget. Tyityán László, a 
szentesi kapitányság bőnügyi osztályának vezetıje úgy nyilatkozott a magazinnak, 
hogy nem találtak gyilkosságra, emberrablásra vagy a nı hollétével kapcsolatos más 
bőncselekményre utaló nyomot. A helyszíni szemlén a bőnügyi technikusok még 
luminolos eljárást is bevetettek, de sehol sem volt vérszennyezıdés. Csupán 
állatkínzás miatt indulhatott büntetıeljárás, mert az állatorvos megállapította, hogy 
a házırzıt megmérgezték. A kollégák nem tehették ki mérgezésveszélynek a 
nyomkeresı kutyát – indokolta Tyityán László, miért nem végeztek kutyás 
nyomkutatást a helyszínen. A Zsaru Magazin egy névtelenségbe burkolózó, 
bennfentesnek tőnı levélíróra hivatkozva azt is megírta, olvasójuk tudni véli, hogy 
Koncz Judit korábbi élettársa, aki a kislány édesapja, megfenyegette a 26 éves nıt. 
Erre Tyityán azt válaszolta, hogy a férfi mindvégig együttmőködött a hatóságokkal, 
egyedül a poligráfos vizsgálatot utasította el. A rendırtiszt szerint erre senki sem 
kötelezhetı. A férfi azzal érvelt, hogy nem veti alá magát a szerinte vitatható 
hazugságvizsgálatnak. A férfi és a kislány egyébként évek óta Angliában él. A Koncz 
szülık karácsonykor találkoztak utoljára személyesen a kislánnyal, de elmondásuk 
szerint rendszeresen beszélnek telefonon a ma már 7 éves, Angliában élı 
unokájukkal. 
 
Egy pici remény...  
 
A törvények szerint az eltőnéskor indított közigazgatási eljárás legfeljebb 3 hónapig 
tarthat. Ezt követıen az eljárást a törvény erejénél fogva meg kell szüntetni a 
körözés fenntartása mellett, egészen addig, amíg az eltőnt tartózkodási helyét nem 

Koncz Judit eltőnése valódi X-akta. 
Fotó: DM/DV

3. oldal, összesen: 4Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2231501



állapítják meg, de maximálisan 20 évig. Koncz Judit körözése még 2026-ig érvényben 
marad. Az eltőnt személy halottá nyilvánítása 5 év után történhet meg. – Elejétıl 
fogva tudom, hogy nincs Judit, de amíg nem adnak a kezembe kézzel fogható 
bizonyítékot, addig nem nyilváníttatjuk halottnak a lányunkat, mert így még 
megmarad nekünk a remény, egy pici remény – mondta elcsukló hangon Koncz 
Józsefné.  
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