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Tessely Zoltán
1967-ben született Budapesten, régi polgári családban. Gyermekkorát Martonvásáron
töltötte, itt végezte általános iskolai tanulmányait. Sopronban, a Róth Gyula Erdészeti
Szakközépiskolában érettségizett. 1993-ban az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán,
biológia–földrajz szakon szerzett tanári diplomát.
A Martonvásári Művészeti Alapiskolában kezdte tanári pályáját. Később a néptánc
tagozatot irányítja, és a Százszorszép Táncegyüttes művészeti vezetője. Népzenei- és
táncgyűjtéseket folytatott számos erdélyi településen; 1995-től okleveles néptáncoktató.
A magyar népi kultúra nagyköveteként – három kontinens huszonegy országában –
nemzetközi néptáncfesztiválokon szerepelt együtteseivel. 1996-tól 2000-ig Londonban
dolgozott, ahol angol nyelvi és belsőépítészeti tanulmányokat végzett. 2002-ben került a
bicskei Szent László Általános Iskola tantestületébe biológia-földrajz és néptánc szakos
osztályfőnök-tanárként. 2005-től iskolavezetőségi tag; 2010-ig aktívan tanít.
2002-ben lépett be a Fidesz-Magyar Polgári Pártba. Kezdetben a bicskei csoport tagja,
majd a Csabdin alapuló csoport elnöke, választókerületi titkár. A 2006-os országgyűlési
választást megelőzően a bicskei választókerületben Kelemen András kampányfőnöke
volt; tőle vette át a kerület képviseletét. 2007-ben lett választókerületi elnök, 2012-ben
az új, 3. számú választókerületében a megnövekedett feladatok ellátására is megkapta ezt
a megbízatást.
A 2006. október 1-jén tartott önkormányzati választáson listavezetőként képviselői
mandátumot szerzett; az oktatási, kulturális, vallásügyi és civil kapcsolatok bizottságának
elnöke, illetve a pénzügyi bizottság tagja. 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-as időközi önkormányzati választáson Bicske első jobboldali városvezetőjének
választották. 2010-ben újabb polgármesteri ciklusra kapott felhatalmazást. Ebben az
évben indult először országgyűlési képviselői mandátumért; már az első fordulóban a
szavazatok abszolút többségével lett a bicskei kerület országgyűlési képviselője.
2014-ben a Fidesz-KDNP listájára az 5. legtöbb szavazatot vitte fel, és járul hozzá a
jobbközép pártszövetség győzelméhez. A szavazatszámok tekintetében 2018-ban Fejér
megye legjobb választási eredményét érte el és 53,53%-os támogatottsággal ismét
abszolút többséget sikerült szereznie választókörzetében.
A Fidesz-frakció tagjaként már 2010-ben is az európai ügyek bizottságában kapott
helyett; 2014-ben a bizottság kormánypárti alelnökévé választották, és jelenleg is ezen
alelnöki pozíciót tölti be.
2016. január 1-jei hatállyal Orbán Viktor miniszterelnök az Etyek, valamint a Szent Lászlóés Váli-völgy fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá nevezte ki. Tevékenyen részt
vett a Fejér megye északi részének infrastrukturális, közlekedési és turisztikai fejlesztését
célzó Pannónia Szíve program kialakításában, megalkotásában és annak jónéhány
elemének megvalósításában is.

Nős, három gyermek – Eszter (25), Anna (15) és Borbála (13) – apja; családjával Csabdin
él.
2016 óta a Bicskei Torna Club elnöke. 2017-ben Martonvásár városától díszpolgári címet
kapott a település fejlődéséért tett odaadó munkájának elismeréseként.

