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A közös vállalat a BBCA csoport (BBCA), az MFB Invest Zrt. 
(MFBI) és a Szolnoki Ipari Park Kft. által alapított társaság, 
melyben a BBCA csoport a legnagyobb részvényes. A társa-
ság elsődleges feladata a mezőgazdasági termékek feldol-
gozása, megépítésre kerül egy 60.000 tonna / év kapaci-
tású citromsavgyár Szolnokon, Magyarországon. A projekt 
közel 300 munkahellyel hozzájárul a helyi foglalkoztatás-
hoz, és várhatóan az év második felében megkezdődik a 
kivitelezés. A jövőben a vállalat kiterjeszti más mezőgaz-
dasági termékek feldolgozására is projektjét, amely várha-
tóan kínai ipari együttműködési parkot hoz létre Magyar-
országon a jövőben.
 A projekt technológiáját és a biokémiai berendezések 
minden elemét, a hazai biokémiai berendezéseket a BBCA 
csoport exportálja Magyarországra, az állam ösztönzi a 
nemzetközi kapacitás-együttműködés modelljét. A projek-
tet bejelentetsre került a kereskedelmi minisztériumnak, 
amely beletartozik az „Egy út, egy övezet” projektbe, és a 
Magyar kormány, mint kiemelt együttműködési projektet 
támogatja azt. 
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The company was joint venture company, established by 
the China Anhui BBCA group (BBCA), Hungarian devel-
opment bank investment company (MFBI) and Szolnok 
industrial park company, BBCA group is the largest share-
holders. The company is given priority to with deep pro-
cessing of agricultural products, will built 60000 tons/year 
citric acid projects in Szolnok Hungary. The project will 
provide nearly 300 jobs for local employment, it is expect-
ed to start construction in the second half of this year. And 
in the future the company will expand other agricultural 
products deep processing project, expected to create Chi-
nese industrial cooperation park in Hungary in the future.
 The project’s technology and complete sets of bio-
chemical equipment is output by BBCA group, will drive 
domestic biochemical equipment exported to Hungary, is 
the state encourages the model of the international ca-
pacity cooperation. The project has been reported to the 
ministry of commerce which Included in the “one belt, one 
road” project, supported by the Hungarian government in 
priority cooperation projects.
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