
Dúró Dóra 

Állatorvos édesapa és főállású családanya második gyermekeként született Szentesen, 

egyetemista koráig falun lakott. Általános iskolai tanulmányait Csépán, Döbröközön, illetve 

Dombóváron végezte. Középiskolai éveit a dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban töltötte, 

ahol 2005-ben érettségizett.  

Politológus egyetemi végzettségét még ötéves képzésben az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Karán szerezte. Diplomamunkájában a nemzeti radikalizmus sikerét elemezte. Tanulmányait a 

Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskoláján folytatta első gyermeke 

születéséig. Angolból és németből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, egyetemi évei alatt 

olaszul is tanult.  

Közéleti tevékenységét 2005-ös Budapestre kerülése után elsőként a Jobbik Magyarországért 

Mozgalomban fejtette ki, ahol végigjárta a ranglétrát: 2006 januárjában alapító tagja lett a párt 

kőbányai szervezetének, 2007-től Vona Gábor felkérésére a Jobbik sajtóreferenseként 

dolgozott, és tagja lett a központi kampánystábnak. A párt Oktatási és Kulturális Kabinetjének 

tagja, majd 2008-ban elnöke lett. A Jobbikban megismert Novák Előddel 2008-ban kötött 

házassága után Újbudára költözött, ahol később az alapszervezet alelnökévé választották. 2009-

ben az Országos Elnökség pályázat útján országos szóvivővé választotta. A 2009-es európai 

parlamenti választáson helyi kampányfőnök, majd Balczó Zoltán EP-képviselő magyarországi 

munkatársaként dolgozott. 2016-ban lemondott frakcióvezető-helyettesi tisztségéről, a párt 

politikai irányvonalának eltérítése és a korábbi elvek feladása miatt 2018-ban ki is lépett a 

Jobbikból, és Toroczkai Lászlóval megalapította a Mi Hazánk Mozgalmat, amelynek azóta is 

elnökhelyettese. Irányítja a központi kommunikációt, tevékeny szerepet vállalt az újonnan 

létrejött párt szervezeti hálójának kiépítésében, és az értelmiségi holdudvar felelőse is. 

Legfiatalabb képviselője a 2010-ben és a 2014-ben kezdődő országgyűlési ciklusnak is, 2018- 

ban és 2022-ben is korjegyző. A parlamenti munkában rendszerint az oktatási és a választójogi 

javaslatok felelőse, emellett négygyermekes anyaként a demográfiai és nőpolitikai kérdések 

gyakori megszólalója. 2014 és 2018 között az Országgyűlés – oktatási, sport- és médiaügyekért 

is felelős – Kulturális Bizottságának elnöke. 2022-ben az Országgyűlés alelnökévé választották. 

Négy gyermek édesanyja: Novák Hunóra Kincső 2011-ben, Novák Bottyán János 2013-ban, 

Novák Nimród Nándor 2014-ben, Novák Zente Levente 2019-ben jött világra. 


