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1967-ben született Budapesten, régi polgári családban. Édesapja ágán felmenőit 1795-ig tudja 

visszavezetni. Családjában orvos, mérnök, állampénztári igazgató, malom- és vasútigazgató, 

zeneszerző és újságszerkesztő is volt. Ükapja Cathry Szaléz Ferenc (1831–1901) svájci származású 

mérnök, aki egyebek mellett több Duna híd, a Sió-zsilip és a svábhegyi fogaskerekű vasút 

építőjeként vált ismertté. Nagyapja, Tessely Károly a pénzügyminisztériumban dolgozott, versek és 

színdarabok írásával is foglalkozott, Herczeg Ferencet követte az Új Idők folyóirat főszerkesztői 

székében. Édesapja 1925-ben született. A budai ciszterci és az esztergomi ferences rendi 

gimnáziumban tanult. Előbb jogi tanulmányokat folytatott, majd vasúttisztként végzett. Az 1956-os 

forradalom idején pártonkívüliként beválasztották a Budapesti Vasúti Igazgatóság forradalmi 

tanácsába, ezért később kereskedelmi vezetői munkaköréből eltávolították, Baracskára és 

Martonvásárra helyezték állomásfőnöknek. A vasúttól ment nyugdíjba. 2006-ban hunyt el. 

Édesanyja egy hétgyermekes, kajászói nagygazda családból származik, mely a háború után 

kuláklistára került; felnőtt korára sok megaláztatás után adóügyi előadóként a baracskai tanácson 

dolgozott, 37 év szolgálat után lett nyugdíjas. Nővére, Karolina, orvos-pszichoterapeuta, számos 

szakmai írás szerzője, három gyermek édesanyja. 

Felesége Czéghér Ildikó, pénzügyi tanácsadó, mérlegképes könyvelő. Három leánygyermekük 

közül Anna (2003) és Borbála (2005) felső, illetve középfokú tanulmányaikat folytatják; Eszter 

(1993) már családot alapított, és megajándékozta egy fiú unokával.  

Az általános iskolát Martonvásáron végezte, majd Sopronban, a Róth Gyula Erdészeti 

Szakközépiskolában tett érettségit. Az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, biológia–földrajz szakon 

szerezte meg oklevelét 1993-ban. A Művelődési Minisztérium által szervezett képzésen 

néptáncoktatói ismereteket szerzett. Táncolt a Százszorszép Táncegyüttesben, de a néphadsereg 

Aquincum Művészegyüttesében, valamint a Téka kamara táncegyüttesben is. 

Pályakezdőként a Martonvásári Művészeti Alapiskola tanára, később a néptánc tagozat vezetője 

és a Százszorszép Táncegyüttes művészeti vezetője lett. A magyar népi kultúra közvetítőjeként 

megfordult három kontinens huszonegy országában. 1986-tól népzenei- és táncgyűjtéseket végzett 

Erdélyben, egyebek mellett Széken, Gyimesközéplokon, Mezőkölpényben és Buzában. 1996-tól 

2000-ig Londonban dolgozott. A szigetországban angol nyelvet tanult és belsőépítészeti képzéseken 

vett részt. 2002-ben került a bicskei Szent László Általános Iskola tantestületébe biológia-földrajz 

és néptáncszakos osztályfőnök-tanárként. 2005-től iskolavezetőségi tag, 2010-ig tanított. 

2002-ben belépett a Fidesz-Magyar Polgári Pártba. Előbb a bicskei csoport tagja, majd a Csabdin 

alapuló csoport elnöke, választókerületi titkár. A 2006-os országgyűlési választást megelőzően 

pedig a bicskei (Fejér megye 7. sz.) választókerületben Kelemen András kampányfőnöke volt, majd 

tőle vette át a kerület képviseletét. 2007-ben lett választókerületi elnök, 2012-ben az új, 3. számú 

választókerületében a megnövekedett feladatok ellátására is megbízást kapott. Új-régi kerülete nagy 

kiterjedésű, változatos, városias és falusias területekkel szabdalt, jó gazdasági helyzetű. A korábbi 

bicskei választókerülethez hozzákerült a hajdani velencei-tavi kerület északi és a móri kerület keleti 

része. A választókerület 35 települése három járásra – Bicskei, Gárdonyi, Martonvásári – tagolódik. 

A járásközpontokon túl még Csákvár és Velence is városi jogú települések. Demográfiai 

érdekesség, hogy a 106 kerületből itt a legmagasabb a férfiak aránya. 



A 2006. október 1-jén tartott önkormányzati választáson indult először Bicske Város 

polgármesteri székéért (42%), azonban nem tudta megelőzni a település hivatalban lévő szocialista 

vezetőjét. Listavezetőként azonban képviselőséghez jutott, az oktatási, kulturális, vallásügyi és civil 

kapcsolatok bizottságának elnöke, és a pénzügyi bizottság tagja lett. A Fidesz–KDNP listáról a 

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésébe is bekerült, az oktatási és kulturális, valamint az 

önkormányzati és településfejlesztési bizottságban dolgozott. 2008-ban Fejér megye kulturális 

örökségének tanácsnoka lett. A 2008. szeptember 28-án, a volt polgármester halála miatt kiírt 

időközi önkormányzati választáson már sikerrel szerepelt. A konzervatív pártszövetség mellett a 

civilek (Összefogás Bicskéért Egyesület) támogatását is bírva, három, papíron független, de 

politikai múlttal rendelkező riválisát (Fekete Attila, Kovács János, Mészáros András) megelőzve 

szerezte meg a szavazatok 40,5 százalékát. Ezzel a rendszerváltás óta Bicske első jobboldali 

városvezetője lett. 2010. október 3-án a választók 49,5 százalékának bizalmából vállalhatott újabb 

polgármesteri ciklust. 2015. decemberben a Bicskei Torna Club elnökévé választották.  

A 2010. áprilisi választásokon indult először országgyűlési mandátumért, s már az első 

fordulóban a szavazatok abszolút többségével (62,7%) a bicskei kerület képviselőjévé választották. 

A Fidesz–KDNP megyei listáján a hatodik, az országos listán pedig a kilencvenkettedik helyen 

szerepelt. A Fidesz-frakció tagjaként a május 14-i megalakulástól négy éven át dolgozott az európai 

ügyek bizottságában, majd 2012. április 2-től a testület 2012. október 29-i megszűnéséig tagja volt a 

Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit 

vizsgáló bizottságnak is. A t. Házban először 2010. május 20-án kapott szót, a határon túli 

magyarok számára a kettős állampolgárság megadásáról szóló állampolgársági törvénymódosítás 

általános vitája során tett észrevételt. Első ciklusában kereken tíz alkalommal hallatta hangját 

plenáris ülésen, 2011. május 2-án, a települések többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény 

módosításának általános vitája során expozét tartott.  

A 2014. áprilisi törvényhozási választáson a jelentősen kibővített, további több mint húszezer 

választópolgárt integráló bicskei (Fejér megye 3. sz.) kerületben ismét a szavazatok abszolút 

többségével (50,4%) kapott újabb képviselői megbízatást. A jobbközép pártszövetség közös 

országos listáján a százhuszonkilencedik helyet kapta. Másodszori képviselőségét május 6-án az 

európai ügyek bizottsága kormánypárti alelnökeként kezdte meg. A frakcióban is az európai ügyek 

munkacsoportban dolgozik. 2016. november közepén az Országgyűlés megbízásából részt vett a 

LVI COSAC (az európai uniós ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságok európai találkozójának) 

pozsonyi ülésén, ahol kifejtette Magyarország energiaunió iránti elkötelezettségét, viszont kikötötte 

a nemzeti sajátosságok  elismerésének fontosságát, a rezsicsökkentés és a szabályozott hatósági 

energiaárak fenntartásának szükségességét; mivel Magyarországon a szolgáltatási díjak 

csökkentését megelőzően (régiós összehasonlításban is) rendkívül magasak voltak a lakossági 

energiaköltségek.  

2016. január 1-jei hatállyal Orbán Viktor miniszterelnök Etyek, valamint Szent László- és Váli-

völgy fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá nevezte ki. Így a Fejér megye északi részének 

több, mintegy két tucat települést összefogó Pannónia Szíve program kialakításában tevékenyen 

részt vesz, annak fejlesztéseit irányítja. A térségi polgármesterek által kezdeményezett 

infrastrukturális és turisztikai program a mindenkor rendelkezésre álló fejlesztési forrásoktól 

függően lépésről-lépésre valósul meg. Több cél is van: turisztikai élmény-, látványfejlesztéssel több 

látogató, közös tervezésű helyi adottságokra építő új fejlődési irány kimunkálása. A 2016-ban 

igényes tájépítészeti megoldásokkal indított első, „etyeki ütem” – újhegyi pincesor, gasztrosétány, 

út- és közműépítés, Budapest–Bécs kerékpárút – után megépült a Magyarországi Kitelepítettek 

Emlékháza, ahol a szülőföldjükről elüldözött lakosok szenvedéseit bemutató, országosan is 

egyedülálló tárlat kaphatott otthont. Tervben van ugyanakkor egy látogatóközpont, valamint egy 

közösségi tér, a Magyar-kút által táplált Nádas-tóval, de a más borászati helyszínek (Körpince, 

Kecskegödör, Öreg-hegy) is előnyükre változnak.  A programkínálat további szélesítésére újabb és 

újabb helyi tervek valósulnak meg Bicskén, Martonvásáron és a Váli-völgyben. 2017-ben 

http://www.parlament.hu/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_auth=xcG4ZqBZ&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3FP_Ckl%3D39%26P_Biz%3DI015
http://www.parlament.hu/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_auth=xcG4ZqBZ&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3FP_Ckl%3D39%26P_Biz%3DI015


bejegyezték a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványt, amely a „fiatal-marasztaló” helyi 

társadalomfejlesztő munkához nyújt tanulmányi ösztöndíjakat Alcsútdoboz, Felcsút, Kajászó, 

Tabajd, Vál, Vértesacsa felső tagozatos, jótanuló diákjainak, valamint a völgy-vidéken letelepedő 

fiatal családosai is pályázhatnak otthonteremtő támogatásokra.  

2018. április 8-án a bicskei kerület mandátumának esélyeseként indult, s két és fél százalékkal 

növelve négy évvel korábbi eredményét (53%) fölényes (harmincpontos) győzelmet aratott; s 

másfél százalékkal a kormányzópárti közös listát is előzte. Második helyen a Jobbik-jelölt (23,4%), 

harmadik helyen a korábbi LMP-képviselő végzett (15%), ezúttal a kordinált baloldal 

képviseletében. A választói részvétel is magas (73,3%) volt. Az Országgyűlés májusi alakulásakor 

(hasonlóan az előző ciklushoz) az európai ügyek bizottságába delegálták, ahol ugyancsak 

alelnökként folytatja munkáját.  

Képviselősége 12 éve alatt harmincegy alkalommal szólalt fel, tizenegyszer volt vezérszónok – 

túlnyomórészt nemzetközi szerződések kihirdetése tárgyában –, s egy alkalommal előterjesztői 

expozét is tartott. Indítványainak száma közelít a félszázhoz (43). Jelentős szerepet játszott az 

illegális bevándorlás, a migráció megállítását szolgáló jogszabályi környezet szigorításában. A 

2018-as ciklusban egy azonnali kérdést is benyújtott „Hogyan tudjuk megvédeni a magyarokat a 

bevándorláspárti bürokratáktól?” címmel – ez volt az egyetlen indítványa –, de ez nem hangzott el 

az ülésen. 

Orbán Viktor kormányfő – a 9/2018. (X. 17.) ME utasításával – 2018. október 18. napjától a 

Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá nevezte ki, s 

újabb másfél milliárd térségfejlesztő forint érkezett bölcsőde létesítésre, iskola- és sport-

rehabilitációs központ alapításra, kerékpárút-, járda, út- és szállodaépítésre. Ennek következtében a 

korábban indult (Velence kapuja) tókörnyék-fejlesztés és a Pannónia szíve program egy kéz 

irányítás alá került, az L. Simon Lászlóval való közös munka még szorosabbá vált. (Velencei 

képviselőtársa időközben lemondott mandátumáról, ám a közös építőmunka maradt.)  

2019-től tagja a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány védnöki testületének, így 

újabb, akár több évtizedes szellemi infrastruktúra-építő program felelőse a látványosan fejlődő 

járásban. „A Népfőiskola egyedülálló közösségformáló és nevelő módszereket bevezető intézmény. 

Fontos, hogy az ország számos pontján alakuljon egy-egy újabb sejt, amely egyre több szinten köti 

össze a Kárpát-medence magyar ajkú közösségét.” 2020–2021-ben többször beszélt arról, hogy 

Bodmér, Szár, Újbarok és Felcsút határában az óceánrepülők emlékművéhez tervezett 

emlékrepülőtérről: „Nagyszerű hely lesz ez a trianoni megemlékezésekre, a repüléstörténet méltó 

bemutatására és a repülősport népszerűsítésére”. A létesítési kormányelőterjesztés már elkészült, 

de a járványhelyzet miatt egyelőre „nem tartja aktuálisnak”. A 2021-es esztendőre is maradt több 

nagyszabású régiós fejlesztési hír: májusban kihirdették Bicske vasútállomásának átépítését, 

szeptemberben letették a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia alapkövét, 

novemberben pedig bejelentették a Bicske–Esztergom várostengelyt összekötő 30 kilométer hosszú 

M100 gyorsforgalmi út építése megkezdését. 
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FOGADÓÓRA 
Fogadóóra: a sajtóban meghirdetett időpontban a választókerület 35 településén;  
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Bicskén minden hét szerdáján munkaidőben, időpont egyeztetés alapján;  

Martonvásáron minden hónap utolsó péntekén 17:00 órától, a Pannónia Szíve Alapítvány 

irodájában (2462 Martonvásár, Dózsa György út 6-10., 1. emelet) 

Képviselői iroda pontos levelezési címe: 2060 Bicske, Bartók Béla utca 6. 

Telefon: +36-20-2227–688 

E-mail: tessely.zoltan@fidesz.hu; bicskei.iroda@fidesz.hu 

Személyes honlap: www.tesselyzoltan.fidesz.hu;  
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